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পুবকথা 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপীয় দেশসমূহের অসংখ্য আঁভতযান্রী 

দল এঁশয়া-আফ্রুকা-অস্ট্রোলয়া-পূব' ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপন্ঞজ-পাঁলনোশিয়া- 

মাইক্োনেশিয়া-মেলানেশিয়া-লাতিন আমেরিকার 'বাঁভন্ন সম.দ্রকুলবত এলাকায় 
আসতে শুরু করেন। বিশেষ করে স্পেন পোর্তৃগাল ও হল্যান্ডের দ.৪সাহসিক 
মান.ষেরাই প্রথম দিকে সমদ্রযাত্রা রেন। নতুন দেশ আঁব্কারের আকাক্কষা 
যে একেবারে ছিল না তা নর, 'িস্তু সেইসব দেশের সম্পদ-ল-ণ্ঠনই ছিল 
প্রাথীমক তাগিদ । আঁদবাসী ও গ্রামীণ জনগোঘ্তী উন্নত অস্ব্রসাঁজ্জত ও 
বীভৎসরকম 'নম্তুর ইউরোপীয় শীন্তন 'বরুদ্ধে তেমন প্রাওরোধ গড়ে তুলতে 
পারেন নি। আবার এইসব বিদেশী শান্তর অমানাবক কৌশলও নিরক্ষর সরল 
গ্রামবাসী প্রথমে বুঝে উঠতে পারেননি । অজ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই 
ব্যাপক ও স্ায় উপানবেশ গড়া শুর হল এবং ভীনশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
তৃতীয় বব ইউরোপের উপ্পানবেশে পাঁরণত হল। এই কালেই শাসক 
প্রভৃদের পাশাপাশি এলেন কিছ মানবতাবাদী নবিজ্ঞানী ও ধর্মযাজকেরা, 
আর ইউরোপায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকপ্রাপ্ত কিছ উদার প্রশাসক । এই 
তিন ধরনের মানুষের নিরলস চেষ্টায় লোকসমাজের হাজাব হাজার লোককথা 
সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হল। মূদ্রণযন্দের কল্যাণে তার ধারাবাঁহক ইতিহাস 
[লাঁপবদ্ধ রয়েছে । 

িকত্তু প্রাচীন কালের লোককথার নিদর্শন কি কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব 
নয়? প্রাচীন যুগে যারা উচ্চতর সাহিত্য-ধর্মগ্রন্থ-নীতশাম্ত প্রণয়ন করেছেন 
তাদের সঙ্গে তো গ্রামীণ জনজীবনের সম্পর্ক 'ছিল অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠ। যাঁদও তারা 
হয়তো লোককথার 'বজ্ঞানাভীত্তক ও সামাজিক গুর.ত্ব উপলাম্ধি করতে পারেন 

ন, 1কস্ত; পাঁরবেশের সাংস্কীতক প্রভাব অস্বীকার করবেন কেমন কবে ? নিশ্চয়ই 
তাদের 'লাখত গ্রন্ছসমূহে লৌকিক কাঁহনীর অন:প্রবেশ ঘটেছে । এই তথ্য 

অনুসম্ধানের ফলেই “লোককথার এত্হ্য" গ্রম্ছটির উদ্ভব । প্রাচীন কালের 



লোকসমাজের লোককথার লিখিত এঁতহ্যের উৎস সম্ধানই ব্র্মান গ্রন্হটির 
উদ্দেশ্য ৷ 

মিশর-ভারতণষ বা1বলণ ত্যাপিবিগা-গ্রীস প্ররীও প্রাচীনতম সভ্যতা- 
গুলির উজ্জল সংস্কৃতির লিখিত এীতহ্যের সম্ধান পাওয়া গিয়েছে । আমার 
অন:সন্ধানের ক্ষেত্র এই সব পুরনো লিখিত সম্পদকে ঘিরেই । 

রামায়ণ-মহাভারত-পণ্তন্ব্রহতোপদেশ-পিলপের নীঁতিকথা-বহৎকথামঞ্জরী- 
কথাসরিৎসাগর ঈশপ-হোমার ও প্রাচীন লাতিন-গ্রীক গ্রম্ছসমূহ এবং মিশ শয়- 

মেসোপটেম'ীয় 'কিউীনিফর্ম 1লাঁপমালায় উৎকীর্ণ ফলকে যেলব লোককথা রয়েছে 
সেগুলি বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তূ এগণীল যে লোককথা তার প্রমাণ কোথায় ? 
আমি তিনটি 'বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ কবোছি। প্রথমত, সেইসব কাঁহনীতে 
লোককথার মোটিফ প্রযন্ত রয়েছে কিনা । দ্বিতীয়ত, সেইসব কাঁহনী সমান্ত- 
রালভাবে অন্য গ্রন্হে কিংবা 'বচ্ছিন্ন গ্রামীণ লোকসমাজে পাওয়া যাচ্ছে কিনা । 

তৃতীয়ত, লোককথার অভিপ্রান্্ ও প্রাণ বিশ্লেষণ করে লৌকিক রূপাঁটর 
উদঘাটন। এবং সবশেষে, সমন্ত খোলস ও বাঁহরঙ্গ অলঙ্কাবের মধ্যে থেকে 

মূল লোককথা'টির সম্ধান। সংকলক কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে লোককথাকে 

ব্যবহার করেছেন আর 'লাঁখত রূপ দেবার সময় মনের মাধ রী মিশিয়ে নিজের 
উদ্দেশ্যের সপক্ষে সোঁট ব্যবহার করেছেন। তই প্রাচীন কাব্য-সাহত্যের মধ্যে 
লৌকিক উপাদান-সংগ্রহের কাজটি তুলনামূলকভাবে যতটা সহজ, লোককথার 
নিটোল রূপাঁটি উদ:ঘাঁটিত করা ততটা সহজ নয়। আমার মনে হয়েছে, এই 
ধরনের "বিশ্লেষণ পদ্ধতি 'বিজ্ঞানানভ'র ও সমাজতাত্বক দুষ্টিভাঙ্গসম্মত । কিন্ত 

কতটা সফল হয়েছি কিংবা আদৌ সফল হয়োহ দিনা তা 'বচার করবেন 
সহদয় সুধী পাঠকবম্দ। আমার সীমত ক্ষমতা নিয়ে আমি যথাসাধ্য চেঙ্চা 

করেছি। প্রাচীন ভারতীয় এীতিহ্যের প্রাতি স্বাভাঁবক কারণেই বোশ গর তু 
দিয়েছি । 

লোককথার 'লাখত এঁতিহ্য যেসব ভাষায় রয়েছে তার কোনো ভাষাই আ'ম 
জানি না, সামান্য সংস্কৃত ছাড়া। তাই বাংলা ও ইংরোঁজতে অন্ত গ্রন্হের 
ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। তবে এ বিষয়ে পশ্ডিতজন-স্বীকৃত প্রামাণ্য 
অন.বাদগ্রস্থগুলির ওপরেই নিভ'র করোছ। মূল ভাষা জানা কোনো লেখক 
এ কাজ করলে বিশ্লেষণ আরও ভ্রটিমুক্ত হত। অক্ষমতা ও দ্রীনতা অস্বীকার 
কার কেমন করে ? 

1দবাজ্োতি মক্ত মদার 



লোককথার এঁতিহ 

বিশ্বের প্রাতটি প্রান্তের লোকসমাজ সেই কোন: ভুলে-যাওয়া কাল থেকে 
সামাঁজক প্রয়োজনে, ধমী'য় তাগিদে ও অনাবিল আনন্দে লোককথা স্টি 
করে চলেছেন । আজও হাজারো প্রাতিকিলতার মধ্যে, পাঁরপারঁ্রিক সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যেও লোককথা সম্টি হচ্ছে। লোককথার 
এই ব্যাপ্ত বিশাল ভাণ্ডার প্রত্যেককেই বাস্মত করে। ঘাঁদও মোখক 
এীতহ্যে যা রয়েছে তার সামান্য অংশই সংগৃহীত হয়েছে । কেননা, 
আজও শত-সহম্র লোকসমাজের কোনো লোককথাই প্রকাশিত হয়নি। 
কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কবে থেকে মানুষ এইসব লোককথা বলছেন 2 প্রাচীন 
ভারতবর্ষের 'বিফুশমাঁ কিংবা পিলপে অথবা প্রাচীন গ্রীসের ঈশপ মোখক 
লোককথা সংকলন করেছিলেন । কিন্তু তারও পর্ববতাঁ কালের লোককথার 
কি কোনো লিখিত নিদর্শন নেই £ হরপ্পা ?িংবা মহেনজোদারোর নগর 
যখন গড়ে উঠছে তখন প্রয়োজন পড়েছে অসংখ্য শ্রামকের । এরা গ্রামীণ 
সমাজের মানুষ ছিল। কৃঁষ-সভ্যতার সঙ্গেই এদের 'ছিল নাড়ীর যোগ। 
প্রাচীন গ্রীসের এথেম্সের বিশাল প্রাসাদ-মন্দির-রঙ্গালয় প্রভৃতি যারা তোর 
করেছে, তারাও মুলত গ্রামীণ সমাজভুন্ত । প্রাচীন মিশরের পিরািড 
কিংবা প্রাচীন ব্যাঁবলনের শুন্য উদ্যান যারা গড়েছে তারাও 'ছিল 
কৃষজীবী সম্প্রদায় থেকে আসা যদ্ধবন্দী-ক্লীতদাস শ্রামক। দূর দূর 
গ্রাম থেকে তারা এসেছিল নগর-সভ্যতার বাঁনয়াদ গড়তে । অবসর সময়ে 
তারা 'নিছক 'বিনোদনের জন্যও ফি কোনো লোককথা শোনাত না 2 গ্রামীণ 
জীবনের রন্তের সঙ্গ মশে-থাকা লোককথা 'ক এত সহজেই ভুলে যাওয়া যায় ? 
আফ্ো-আমেরিকান গ্রামীণ কৃষকেরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে, মাতৃভাষাও 
ভূলেছে কালক্রমে _কিস্তু নতুন দেশে নতুন পাঁরবেশে তারাও বাঁচিয়ে 
রেখেছে আফ্রিকার আঁদবাসণ লোককথাকে। সপ্তদশ শতাক্দীর গর থেকে 

এ লম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের হাতে এসেছে বলেই একথা আমরা 
স্ুঙ্গন্টভাবে বলতে পারছি । ি্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে মিশরে, গ্রীসে, 



ব্যাঁবলনে যারা বছরের পর বছর ধরে অন্যের সুখ-স্বাচ্ছদ্দ্যের জন্য নিজেদের 
গ্রামীণ পরিবেশ থেকে জ্দুরে যাপন করেছে, গাঁয়ের স্মৃতিতে, আত্ীয়- 
পরিজনের স্ম-তিতে ভারাক্রান্ত হদয়ে তারা ফি কোনো লোককথা একে অপরকে 
শোনায়নি ? এক অসহ্য পাশাঁবক যন্ধ্ণাময় কালযাপন । গাঁয়ের স্মাতিকে 
উজ্জ্বল রাখতেই নিশ্চয়ই তারা লোককথা বলেছে, গান গেয়েছে, লোকপরাণ 
শ্নিয়ে মানাসক শাস্তি খখজেছে। কিম্তু সে সব লোক-এীতহ্যের কোনো 
হাদিস 'ক আমরা পেতে পারি ? 

ঝড়ো হাওয়া আজও বইছে । সামীদ্রক জলোচ্ছৰাস কিংবা ব্যাপক 
খরা-বন্যা বহু জনগোষ্ঠীকে নিঃশেষ করে দেয় আঙ্গও। সে বিপর্যয়ের 

নাথপন্ত থাকে, থাকে হীতহাস। কিন্ত; প্রাচীন কাল থেকে প:1থবীর 
বাভন্ন প্রান্তে ষে সব বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে তার তো কোনো ইতিহাস নেই । 
বড় বড় ঘটনার কিছ: প্রত্বতাত্বক-এীতহাসিক নাথিপন্তই শুধু পাওয়া যায়। 
শতসহম্র আটিলা-সূলতান মামূদদের আন্রমণে অনেক লিখিত নাথিপন্রই 
ধঙ্থস হয়ে গিয়েছে । তাই কালের 'ববর্তনে প্রাচীন পৃথিবীর লোকসমাজের 
লোককথারও প্রত্যক্ষ কোনো হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। সোঁদনের লোককথার 
কোনো সংগ্রহই আমাদের হাতে এসে পেশছয়নি। 'বিষুশমাঁপিলপে-ঈশপ- 

নারায়ণ-ক্ষেমেন্দ্র অনেক পরের সংগ্রাহক । 
তব অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ কি একেবারেই অজানা ঃ সৌঁদনের লোককথার 

কোনো 'নিদর্শনই কি খোঁদিত নেই কোনো মান্দরগান্রে, প্রাচীন মহাকাব্যে 2 
শগিলগামেশ রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডাঁসতে ? সেকালের লোককথা 
সম্পর্কে বোধহয় আজ আমরা আর একেবারেই অজ্ঞ নয়। ক? তথ্য 
অন্তত জানা যায়। 

সেই সুদূর কালের লোকসমাজের লোককথা সম্পকে জেনেছি, সেইসঙ্গে 
জেনেছি সেই কালে তাদের জীবনে লোককথার চ্ঘান ও প্রভাব, লোককথাগল 
কেন বলা হত তার উদ্দেশ্যও জানতে পেরোছ। প্রাচীনকালে লোককথা শধূমান্র 
আনন্দের প্রকাশই ছিল না, ছিল কোনো বিশেষ হইচ্ছাপূরণের মাধ্যম । 

খমর্ধঘয় আচার ও সংস্কারের সঙ্গে এগুলোর নিবিড় যোগ ছিল। সেইকালে 

যে সব 'লাখত সাহত্য রচিত হয়োছলঃ তার মধ্যে অনেক লোককথার সম্ধান 
পাওয়া ষাচ্ছে। সেই সময়ে মানুষের মধ্যে যেসব লোককথার প্রচলন ছিল; 

এবশেষ প্রয়োজনে লেখক সেইসব লোককথাকে তার কাহিনীর মধ্যে 'লাপিবদ্ধ 
করে যান। উচ্চতর 'লাঁখত সাহত্যের মধ্যে চ্থান পেলেও লোককথাগ্ালর 
বৈশিষ্ট্য একেবারে হারিয়ে যায়নি । মূল কাণহনী অংশের সঙ্গে লোককথাগণল 

যৃন্ত থাকে, কিন্তু আলাদাভাবে পড়লে মনে হবে, এটি মূল কাহিন”র সঙ্গে 
জুড়ে দেওয়া হয়েছে”--আসলে আলাদাভাবে এটির সূষ্টি হয়েছে । 

আর একটি উৎস হল মান্দরগান্্-মাঁটির টাঁল-প্রাসাদচত্বর প্রভীতিতে 



উৎকীর্ণ লোককথা। মনে রাখতে হবে, প্রাচীন কাব্য গেয়ে গেয়ে জীবিকা 

অর্জন করতেন কথক, তাদের কথকতা থেকে প্রাচীন কাব্যের অসংখ্য গঞ্পও 
লোকসমাজে প্রচারত হয়েছিল । যে সব কাঁহনী তাদের মনকে আন্দোলিত 
করত, সেগুলো তারা মনে গেথে রাখত, আবার নিজেরাই উত্তরপুরুষকে 
শোনাত। আবার অনেক সময়ে প্রাচীন কাব্যের কাঁহনীর মূল উৎস হল 
লোকসমাজে প্রচলিত কোনো সহজ সরল গাথা । এই লৌকিক উৎসাঁটকে 
লেখক মনের মাধুরী 'মাশয়ে আরও অপরূপ করে তুলেছেন। প্রাচীন 
কালে 'লাখত কাব্য কথকের মাধ্যমে যেমন প্রচারিত হয়েছে, তেমাঁন লৌকিক 
উপাদান লেখকের প্রয়োজনে 'লাঁখত সাহিত্যের অন্তডূর্ত হয়েছে । পৃথিবীর 

প্রাচীন কাব্যগুঁলর প্রত্যেকাটরই আদি উৎস হল লৌকিক কাহিনী,--এ 
ঠবষয়ে এত তথ্য পাওয়া "গয়েছে যে আজ আর সন্দেহ করবার কোনো 
কারণ নেই। লৌকিক গাথাকাবোর কাঁহনী কিংবা বারকাহিনী উচ্চতর 
ধলাখত সাহত্যের জনক। লৌকিক এইসব গাথা-রূপকথা-বীরকথা-পশুকথা 

ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে যৃত্ত হয়ে ভিন্ন মান্রা পেয়েছে, পুরোহিত 
সম্প্রদায়ের হাতে সেগুলো পূরাণকথার মযার্দা পেয়েছে, আবার এই 
প.রাণকথার আদম কাঠামো থেকে গড়ে উঠেছে উচ্চতর লিখিত সাহত্যের 
বহ. কাব্য-পুরাণ-মহাকাব্য । রূপগত ও চিন্তাগত অনেক পাঁরবর্তন ঘটে 
গেলেও কাঁহনীর মূল “মোঁটিফের' তেমন কোনো হেরফের হরান। 

প্রীচান মিশর 

প্রাচীন মিশরের দকছ লোককথা নানা মাধ্যমে বর্তমান কালেও পাওয়া 

গিয়েছে । লৌকিক উৎস থেকে এগুলি সংরক্ষিত হয়েছিল প্যাপিরাসের 
ওপর । লোককথাগীল খুব সাজানো বা বিন্যস্ত নয়। এগুলি সংরক্ষণ 
করোঁছলেন সেকালের প্রোঁহত সম্প্রদায় । অবশ্য পেছনে কোনো ধায় উদ্দেশ্য 
ছিল। শক্ত আঁঙ্গক ও মোঁটিফের বিচারে বোঝা যায়, এগুলি ছিল 
লোকসমাজের লোককথা । লোককথাগ:লির মধ্যে প্রাচীন মিশরের জনজীবনের 
চিত্র ফ্টে উঠেছে, সেইসঙ্গে এই মোঁটফগ্ীল যে বিশ্বজনীন তার স্বরপও 
জানা যায়। লোককথা একই সময়ে আগণ্ীলক ও ববজনীন । 

মিশরের লোককথার প্রাচীনতম 'লাঁখত রূপটি পাওয়া যায় “জাহাজডোবা 
মান্ষ' লোককথায়। এই লোককথাঁটি লিখিত হয়েছিল খাাীস্টপনর্ব ২০০০- 
১৭০০ অন্দে । লোককথাঁট হল £ একজন মান:ষ চলেছে জাহাজ ভাসিয়ে 

৩ 



ঙ্গোঁহত সাগরের ওপর দিয়ে । হঠাৎ বপদের মূখে পড়ল সেই জাহাজ । জ্রাহাজ 
ডুবে গেল, জাহাজের সব মানুষ ভুবে গেল । শুধু বেচে রইল শ্বৈ। চেউ- 
এ চেউ-৫ ভাসতে ভাতে দে এল এক নিন দ্বীপে । সেই ্বীপে বাস 
করত এফ সাপ। সাপের দেহ হলেও আসলে সে ছিল আত্বাদের রাজা । এই 
সাপ জাহাজডোবা মান্যটিকে আদর করে দ্বীপে ডেকে নিল। সাপ 
মানুযাঁটকে তার দভ্টগোর কথা সব খুলে বলল। আরও বলল অন্প 
কিছ- দিনের মধ্যেই এই দ্বীপ অতল সাগরে তাঁলয়ে যাবে, ভার 'দিনও 
ফুরিয়ে যাবে । এই হ্বীপে ছিল এক মানবী কুমারী । 'কিস্তু আত্মাদের 
রাজার পঁরিবার-পঁরিজনের সঙ্গে কুমারীও কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। 

এইসব দ:ঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে চারমাস কেটে গেল । এমন সময় একদিন 
সেই দ্বীপের পাশ দিয়ে অন্য একটা জাহাজ ভেসে যাচ্ছিল,--মানুষঁট 

সেই জাহাজে চেপে উদ্ধার পেল । 
লোককথাটি নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ ও রহস্যময় । লোককথার সাধারণ 

বৈশিষ্ট্য হলঃ এর মধ্যে একাঁট নিটোল কাহিনী থাকে, একাঁটি 'কিংবা 
কয়েকাঁট মোটিফ থাকে, কাহিনীর পরম্পরা থাকে । কিল্ত এই লোককথায় 
একটি মোটিফ থাকলেও অন্য গৃণগূলি অনপস্ছিত। যে পৃরোহিত এই 
লোককথাটির 'াখত রূপ দেন, "তান কেন যে এইরকম একাঁট অসম্পূর্ণ 
লোককথা সংরক্ষণ করলেন তা আজ আর ব্ঝবার উপায় নেই । অথচ এই 
কাঠামো থেকে বোঝা যাচ্ছে, লোককথাটির একটি সম্পূর্ণ লৌকিক রূপ 

গল, নইলে এর কোনো অর্থই হয়না । আর লোকসমাজ অর্থহীন কোনো 
অসম্পূর্ণ লোককথা কখনই সূদ্টি করে না। আসলে 'লাখত রূপ দেবার 
সময়েই এই বিপর্যয় ঘটে । পুরোহিত সম্প্রদায় তাদের কাজকমের মধ্যে 
ছটা রহস্যকে প্রশ্রয় দেন। কারণ, তাদের সবকিছু যাঁদ সাধারণ 

মানুষ জেনে ফেলে তবে জাবকায় অসুবিধা ঘটে, সম্ভ্রমবোধও চলে 

যেতে পারে । এই লোককথাটি যেহেতু কোনো ধমাঁয় কারণে পুরোহিত 
সংকলন করোছিলেন, তাই এখানেও কাহনীকে ছে*টেকেটে 'কিছটো রহস্যজনক 
করে তোলা হল। স্বভাবের মধ্যেই রহস্য করার বাজ রয়ে গিয়েছে । অবশ্য অন্য 
কারণও থাফতে পারে । লোককথাটির মধ্যে রাজার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা 
ও ব্যর্থ প্রেমের বিষয়টি কিম্ত একেবারে অস্পম্ট নয় । 

লোককথাটির মধ্যে থেকে অনেক কিছুর উত্তর আজ আর জানা 
সম্ভব নয়। রাজা কেন শাপগ্রস্ত, কেন তার দৌহক রংপাস্তর, শেষের 

দিনগুলি কোন্ আভশাপে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, কে দিয়েছে সেই 
অভিশাপ, আত্মাদের রাজা বিলীন হয়ে গেলে কে আত্মাদের মস্তি দেবে, 
মানবী কুমারী কেন 'কিদ্ডাবে দ্বীপে এল, 'কেন অন্যান্যদের সঙ্গে সে মিলিয়ে 

গেল,এসব সব্রের কোনো হদিস নেই। অথচ মূজ গঞ্পেবে ছিল তা 



লোককথাঁটির আঁ্গকের মধ্যেই 'নাহত রয়েছে । এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া 
না গেলেও মিশরের ও বিশ্বের প্রাচীনতম লোককথাঁটির যত সংাক্ষপ্ত রুপই 
হোক না কেন তা আমাদের হাতে এসেছে। এর জন্য আধুনিক বিশ্বের 
মানুষ সেই অজানা পুরোহিতের প্রাতি চিরকৃতন্্ থাকবে । 

মিশরের মন্দির থেকে ১৭০০ খুস্ট পর্বান্দের একটি পধাথ আঁবক্কৃত 
হয়েছে। এর মধ্যে 'তিনাট লোককথার সম্ধান পাওয়া 'গয়েছে । একাঁট 

বিস্ময়কর আঁবচ্কার। এই 'তিনাট লোককথার মধ্যে থেকে আমরা অনেক 
তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি । 

এই লোককথা তিনাঁটর মধ্যে চিওপ-স্-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই 
মহান সম্রাট নাক লোককথা শুনতে ভালোবাসতেন । চিওপ্স ছিলেন 

চতুর্থ রাজবংশের (২৭২০-২৫৬০ খুশস্ট পৃবধ্দি ) গ্রাতষ্ঠাতা। তার পিতা 
ছিলেন স্নোফরু ও পিতামহ হঁনি। তৃতীয় রাজবংশের সম্রাট হান 
মেইডাম এলাকায় বিশাল একটি পিরামিড গড়ে তুলতে থাকেন । কিস্ত 
সে কাজ তান সম্পূর্ণ করে যেতে পারেনান, সম্পূর্ণ করেন তার পত্র 
স্লোফর। পিতা ও গিপতামছের এঁতিহ্য বহন করে চিওপ্স 'গিজা 
এলাকায় সর্ববৃহৎ 'পরামিড গড়ে তোলেন । এর পাঁরাঁধ ৭৫৫ ফিট, উচ্চতা 

৪৮১ ফিট। এর মধ্যেকার অসংখ্য গৃহ ছাড়াও ২৫ লক্ষ চুনা পাথরের 

বিশাল বিশাল খণ্ড রয়েছে । কয়েকাট পাথর রয়েছে যার একেকাটির ওজন 
১৬ টনের মতো । সেইকালে মিশরাঁয়রা চাকার ব্যবহার জানত না, ক্রেন 

ছিল না,--তবু অসাধ্য সাধন করেছিলেন সোঁদনের ক্রীতদাস-যদ্ধবন্দী 
শ্রীমক ও প্রযনৃত্তীবদেরা ! এই অসাধারণ পুর্ষ চিওপসৃএর নামের 
উল্লেখ রয়েছে লোককথার এই 'লাঁখত পশাথতে। এই সম্রাটের নাম 

লোকসমাজে খ-ব উজ্জল ছিল বলেই এক হাজার বছর পরে লাখত 
লোককথাতেও তার উল্লেখ রয়েছে । 

গিশ্বের 'াখত লোককথাগযীলর মধ্যে এই লোককথা 1তনটিই সবচেয়ে 
প্রাচীন যার মধ্যে একজন এীতহা'সক মান.ষের নাম 'লাঁপবদ্ধ রয়েছে । লোক- 
কথার মধ্যে লোকসমাজ যে সমসাময়িক কালের কথা জ্বাতে অন্ঞাতে প্রকাশ 

করেন, এট তার উজ্জল দণ্টান্ত। অবশ্য, বিশেষ কালের বেদনা-ক্ষোভ- 
সংগ্রাম-আশা-আকাত্ক্ষার চিত্র প্রতীকের মাধ্যমেই বেশি প্রকাশিত হয়। 

লোককথার অভিপ্রায় 'বিশ্লেষণ করলেই সমাজ-মনকে জানা যাবে। 
এই তিনাঁট লোককথায় অত্যন্ত প্রাচীন এীতহোর স্বাক্ষর রয়েছে । একাঁট 

লোককথায় পণ্চম রাজবংশের 'তিনজন সম্রাটের আতলোৌকিক জন্ম বৃত্তান্ত 

রয়েছে। লোককথাঁটি সংকালত হয় ১৭০০ খাঁস্ট প্বরদ্দে। আর এই 

ধতন সম্াটের জীবনকাল আরও এক হাজার বছর আগের । 

দুটি লোককথার মধ্যে যাদহকরদের কথা রয়েছে, তাদের কাজকর্মের 
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বিবরণ রয়েছে । যাদুবিদ্যার সাহায্যে স্টি করা হল এক কুমিরকে। 
যাদু কুমির ব্যভিচারীকে শান্তি 'দিয়েছিল। নদীর মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল 

একটি অলংকার, যাদবদ্যার জোরে হারানো অলংকার উদ্ধার করা হল। 
দুটি লোককথার "বিষয়বস্তু; এই যাদ-কে কেন্দ্র করে। 

একজন যাদুকর 'ছিলেন। তার অনেক গণ। তান প্রচুর খেতে 
পারতেন, পান করতে পারতেন সেই পাঁরমাণ। অন্য কেউ ভাবতেই পারে 
না। মরে-যাওয়া প্রাণীকে 'তীন বাঁচয়ে তুলতে পারতেন ৷ দেশের রাজা আদেশ 
দিলেন, একটি মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে, যাদ:কর তার শীল্তবলে 
মানষাঁটকে বাঁচিয়ে তুলুক। যাদুকর রাজার আদেশ অমান্য করলেন। 
রাজা আদেশ দিলেন, দেবতা থোথ্-এর খেলার ঘশটি দেখাতে হবে । যাদুকর 
বললেন, হ্যা, তার সম্ধান দিতে পাঁর। হোলওপোলিস্-এ সূর্ধদেবতার 
মন্দিরে একটি সিম্দকে আছে। কিন্তু যে কেউ সে বস্তু আনতে পারবে 
না। সাচেবুর দেবতা রি-র পৃজারিণণর বড় ছেলেই শুধু আনতে পারবে । 
দেবতা 'রি-র সঙ্গে মিলনের ফলে পুজারণী অন্তঃসত্বা হলেন, গভভে 
রয়েছে তিনটি 'শশু। এর পরে কাঁহনশতে রয়েছে পজারিণীর আঁভিযান। 
এই তিনাট শিশুই হল পণ্চম রাজবংশের প্রথম তিনজন সম্ভাট। তারাই 
হলেন মিশরায় 'লাঁপর দেবতা । লোকপুরাণের আদলে কাঁহনীটি বার্ণত 
হয়েছে । এই 'তিনাট লোককথাও অসম্পূর্ণ আকারে পাওয়া 'গিয়েছে। 

এর পরবতর্গ কালের লোককথা সংগ্রহের যে 'লাখত রূপ আমাদের 
হাতে এসেছে তা “নব্য রাজবংশের" । এর সময়কাল হুল ১৬০০-১০০০ 

খস্ট পবেদ্দি। এর মধ্যে একটি গঞ্জে সামরিক কৌশল সম্পর্কে ঘটনাবলী 

রয়েছে। কয়েকটি এ্রীতহাঁসক চাঁরত্রের সম্ধান পাওয়া গিয়েছে এইসব 
লোককথায় । 

একটি স্রন্দর লোককথা রয়েছে এই সংগ্রহে । এক যে ছিল রাজপন্র। 
জম্মাবার মূহর্তে ভাঁবষ্যৎ-বাণী করা হল»--এই রাজপনূত্রকে হত্যা করবে 
সাপ, কুমির কিংবা কুকুর । রাজপ্রাসাদের এক সুউচ্চ গহে তাকে রেখে 
দেওয়া হল। কোনোভাবেই যাতে আঁভশাপ তাকে স্পর্শ করতে না পারে। 
কিশোর রাজপাত্র যুবক হল । কোনো বাধাকে না মেনে রাজপনত্র আঁভযানে 
বেরিয়ে পড়ল। এল অন্য এক রাজার দেশে । রাজার ছিল এক মেয়ে। 
রাজার প্রতিজ্ঞা, মেয়ে যে গৃহে থাকে সেই গৃহে যে পৌছতে পারবে 

তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। মেয়ে এমন এক গৃহে থাকে জমি থেকে 
যার উচ্চতা “সত্তর এল'। রাজপনন্ন পেশছল সেই সুউচ্চ গৃহে । রাজপূত 
যাঁদও পরিচয় দিয়েছিল যে সে একজন সামারক ব্যান্ত্র পত্র, কিন্তূ রাজা 
তার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছেন। তাদের বয়ে হয়ে গেল। একাঁদন 
রাজকন্যা একটি সাপের ছোবল থেকে স্বামীর প্রাণ বাঁচাল। রাজপন্ত 
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একবার 'নিজের চেষ্টায় কুমিরের আঘাত থেকে বাঁচল। রাজপূত্রের কাছে 
সবসময় থাকত খেলনার একটা কুকুর। শেষ পর্যন্ত এই খেলনা কুকুর 
থেকেই রাজপন্ের মৃত্যু ঘটল । শেষকালে নিয়ত জয়ী হল। 

লোককথায় সাধারণত এরকম পাঁরণাঁতি ঘটে না। রাজপূন্ত শেষ পযন্ত 
কোনো' অতিলৌিক কৌশলের বলে নিয়াতকে জয় করে। এই মোটিফই 
[বিশ্বজনীন । এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, 'নয়তির অমোঘ পাঁরণাম 
বোঝাতে কোনো পুরোহিত হয়তো 'লাখত রূপ দেবার সময় এই পাঁরবর্তন 
ঘাঁটয়েছেন। এই সংগ্রহের লোককথাগীলও অসম্পূণ। 

১৮৫২ খস্টাত্দে মিশর থেকে একটি লোককথা আঁবত্কৃত হল। 
প্যাপিরাসের ওপরে হিয়েরোণ্নিফিক চিন্রীলপিতে িখিত। ১২৫০ খুস্ট 
পবন্দে সম্রাট দ্বিতীয় সোঁত-র আমলে এটি 'লাঁপবদ্ধ হয়। আন্নানা 

নামে একজন 'াঁপকর এই লোককথাঁট 'লখে রেখোছিলেন। এই 
লোককথাঁটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়েছে । তাই অনেকে মনে কবেন, 
“দুই ভাইয়ের গঙ্পটি" প্রথম লিখিত আকারে পাওয়া সম্পূর্ণ লোককথা ৷ 

ছুই ভাইয়ের গল্প 

এক যে ছিল বাবামা। তাদের দুই ছেলে। বড় ভাইয়ের নাম আনুপ, 
ছোট ভাইয়ের নাম বাট । আনপের ছিল এক বৌ। দাদার বাড়তে 
বাট্ু থাকত সন্তানের মতো । বাটু মাঠে বলদদের 'নয়ে যেত, লাঙল দত । 
সে ছিল খুব কাজের ছেলে । ফসল তোলার কাজ শেষ হলে বাট? তখন 

মাঠে অন্যান্য কাজ করত। বড় ভাই ছোট ভাইকে সবকিছ; দিত, 
খুব ভালোবাসত । 
এমাঁন করে দিন যায়। বাটু প্রাতাদন সকালে মাঠে যা, আঁধার 

নেমে এলে বলদদের নিয়ে বাঁড় ফিরে আসে । সকালে যখন সে মাঠে 

যায়, দাদাবৌদি তখনও ঘ.ম থেকে ওঠে না। খাবার 'নয়ে সে মাঠে যায়, 

মাঠে বসেই 'নজে খায় কাজের লোকেরা খায়। কোথায় ভালো ঘাস 

আছে, গোরুরা বাটুকে তা জানিয়ে দিত। সে-ও গোরুর দলকে নিয়ে 

সেখানে যেত। গোরুর সংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল । 

আবার চাষের সময় এসে গেল। বড় ভাই বললঃ চলো? বলদের দল 

নিয়ে মাঠে যাই। চাষ কাঁর। তুমি বীজ নিয়ে মাঠে এসো। লাঙল 

দিতে মাঠে নেমে পাঁড়। 
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ছোট ভাই দাদার কথামতো কাজ করল। মাঠে নেমে পড়ল দুই 
ভাই। বেশ কয়েকদিন ধরে কাজ চলল। ীকম্তু আরও বাঁজের দরকার 
হয়ে পড়ল। দাদা বলল, আম মাঠে থাকাছ, তুম তাড়াতাঁড় বাঁড় 
গয়ে বৌদর কাছ থেকে বাঁজ নিয়ে এসো । 

ছোট তাই বাঁড়তে এসে দেখে বৌদি বসে চুল বাঁধছে। সে বলল, 
এক্ষুনি বীজ দাও, তাড়াতাঁড় মাঠে ফিরতে হবে। দাদা ভাড়াতাঁড় মাঠে 
ফিরতে বলেছে। 

বৌদি বলল, আম চুল বাঁধাছ, উঠতে পারব না। তুমি গোলা খুলে 
বীজ নিয়ে যাও। 

ণনজের ঘরে গিয়ে ভাই একটা বড় ঝাড় নিল। অনেক কাজ 'নয়ে 
যেতে হবে। সে ঝ্াঁড়তে অনেক বীজ 'নয়ে বোঁদর সামনে এল। হঠাৎ 
বড় ভায়ের বৌ বাট:ুকে খারাপ পরামর্শ 'দিল। বাটুকে সে রাজ করাতে 
পারল না। কুপ্রস্তাব না শ্নে ভাই মাঠে চলে গেল। 

আঁধার নেমে এলে বড় ভাই ক্লাস্ত দেহে বাঁড় ফিরে এল। ঘরেঢুকে 
দেখে বৌ শুয়ে আছে। ঘর অন্ধকার, বৌ আলো জবালাল না, স্বামী 
আসাতে ব্যস্তও হল না। স্বামী অবাক হয়ে বলল, কি হয়েছে তোমার ? 
কেউ কিছু বলেছে ? 

বৌ ছোট ভায়ের নামে নালিশ করল। এইসব অভিযোগ দাদা ব*বাস 
করল। সে রেগে আগুন হয়ে গেল। ছহরি হাতে গোয়ালের পাশে 

অন্ধকারে লুকিয়ে রইল । ছোট ভাইকে সে মেরেই ফেলবে । 
সূর্য ভুবে 'গয়েছে । মাঠ থেকে গোর নিয়ে বাটু বাঁড় 'ফিরছে। 

একটা গোরুর বাছর বাটুকে আগে থেকেই জানিয়ে দিল, তোমার বড় 
ভাই ছার হাতে অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। সাবধান! কাছে যেও না। 

ছোট ভাই দরজার ফাঁক 'দয়ে ছুরি হাতে বড় ভাইকে দেখতে পেল। 
ছোট ভাই দৌড় 'দিল। বড় ভাই ছুটল ভাইয়ের পেছনে, হাতে তার 
ধারাল অস্ত । বাটু অম্ধকারে সূর্যদেবতাকে স্মরণ করল, তাকে সব বলল, 
শেষে বলল, সব আভযোগ মিথ্যা । দয়াল: দেবতা, আমাকে রক্ষা কর । 

হঠাৎ দেবতার কৃপায় দুই ভায়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেল এক 
স্রোতের ধারা । তার মধ্যে অনেক কুমির । দ;পারে দুজন দাঁড়য়ে। 

সকাল হল। চারদিক আলোয় ঝলমল করে উঠল। বাটু করণ 
স্বরে বলল, দাদা, তোমার কাছে কোনোদিন আম খারাপ কিছ কাঁরনি। 

কোনো অন্যায় কারান। কেন তুমি আমাকে মারতে গেলে, আমি িছই 
বুঝতে পারছি না। আম যে তোমার ছোট ভাই, তুমিবোদি আমার 
বাবা-মায়ের মতো । আম তো কছই করিনি দাদা। 

বাটু কাঁদতে কাঁদতে বড় ভাইয়ের বৌয়ের কুপ্রস্তাবের কথাও জানিয়ে 
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দিল। আর বঙগলঃ আমি আর কোনোঁদন তোমার বাঁড়তে ফিরে যাব না। 

আমি দূর পাহাড়েবনে কোথাও চলে যাব। তুমি ফিরে যাও বাড়তে, 
পশুদের যত্ব নও, জমির দেখাশোনা ভালোভাবে করবে । আম দেবদার 
বনে চলে যাচ্ছ। আমার হ্কায়কে দেবদার্ ফূলের মধ্যে লুকয়ে রাখব । 
আমি আর আমার হৃদয় 'বিচ্ছি্ন হয়ে থাকব। যোঁদন কেউ এ দেবদার: 
গাছ কেটে ফেলবে, সৌদন আমার হদয় মাটিতে পড়ে যাবে। যাঁদ তুমি 
কখনও সেটা খখ্জতে আস, তবে তোমাকে কম্ট করে সাত বছর অপেক্ষা 
করতে হবে । হৃ্দয়টিকে জলের মধ্যে রাখবে, আমি আবার প্রাণ ফিরে পাব। 

আনুপ কাঁদতে লাগল। হায়! এ?ককরল সে! সব বুঝতে পারল 
বড় ভাই। ছোট ভাই চোখের সামনে ধীরে ধীরে বনের মধ্যে কোথায় 
মিলিয়ে গেল। বাঁড় 'িরে এল সে, ঘরে ঢুকল। ঘরে ছল বৌ। 
আনূুপ এক আঘাতে বৌকে মেরে ফেলল । মাঁটতে বসে ছোট ভাইয়ের 
জন্য কাঁদতে লাগল । 

এঁদকে বনের পথে হাঁটতে হাঁটতে ছোট ভাই একদিন এদে পেশীছল পাহাড়ী 

বনে। সে একা, তার কোনো সঙ্গীসাথী নেই। সে দেবদারু গাছের উচু 
ডালে একটা ফুলের মধ্যে হৃদয়কে লাকয়ে রাখল । 

অনেক 'দিন ধরে বাটু সেই গাছের নিচে রইল । সে গাছের ডালপালা 
দিয়ে একটা ঘর তোর করল। সারাদন শিকার করে, খায় দায়, রাতে 
'ঘ:মিয়ে থাকে ঘরে । 

একদিন বাটু ঘরের বাইরে এসেই নয় জন দেবতাকে দেখতে পেল । 
দেবতারা বললেন, বড় ভাইয়ের বৌ-এর জন্য তুমি কেন ঘরবাঁড় জাঁম- 
গোর ছেড়ে এখানে রয়েছ £ঃ তোমার দাদার বৌ অনেক দন আগে মরে 
গিয়েছে । তুমি দেশে ফিরে যাও একা থাকার দরকার নেই । 

হঠাৎ সূর্ধদেবতা বললেন, বাটুর জন্য একটা মেয়ে দাও, সে তার বৌ 
হবে। ওকে আর একা একা থাকতে হবে না। 

দেবতা বাটুর জন্য একাঁট মেয়ে 'দিলেন। সে হলতার বৌ। সবচেয়ে 
রূপসী সে। প্রেমের দেবী হাথোর ভাঁবষ্যৎ-বাণী করলেন, এই রূপসীর 
পাঁরশতি শুভ নয়। তার মতত্যু হবে কীভৎসভাবে। বাটু বৌকে খুব 
ভালোবাসতে লাগল । শিকার করে এনে সবাকছ সে বৌকে দিত। আর 
বলত, দরে কোথাও যেও না। আমার হৃদয় রয়েছে গাছের ডালে, বিপদ 

এলে তোমায় বাঁচাতে পারব না। 
একাদন বাটু বৌকে ফুলের মধ্যে থেকে হৃদয় নিয়ে এসে দেখাল । বো 

অবাক হয়ে দেখল । 
এমনি করে দিন যায়, রাত কাটে। বাঁড়র পাশেই ঘন বন। বৌ 

একাদন ঘরে বেড়াচ্ছে সেখানে । হঠাং সাগর ধেয়ে এল বোয়ের পেছনে, 
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তাকে ধরতে এল। কেননা, সাগর বৌকে খুব ভালোবাসত । বৌ ছে 
ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেল । 

বৌয়ের মাথার একগুচ্ছ কেশ নদীর জলে গিয়ে পড়ল। ভাসতে ভাসতে 
সেই গুচ্ছ গেল ফারাও-এর প্রাসাদের নিচে । যারা কাপড় কাচাঁছল তারা 
কেশগচচ্ছ ফারাওকে দিল। অপর্ব স্ুগণ্ধি সেই কেশে। ফারাও 'ঠিক করল” 
এই মেয়েকে সেয়ে করবে। দূত ছ্টল। অনেক দৃত। চাঁরাদকে ? 
সবাই ফিরে এল। না মেয়েকে তারা খ'জে পায়ান। যারা পাহাড়ী 
দেবদার্ বনে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে শুধু একজন কোনোরকমে ফিরে এসেছে ॥ 
সে জানাল, বাটু সবাইকে মেরে ফেলেছে । আমিই শুধু পালিয়ে আসতে 
পেরেছি । 

ফারাও এবার অনেক সৈন্য-সামন্তলোকজন পাঠাল। যেমন করেই 
হোক মেয়েকে আনতেই হবে। এদের সঙ্গে গিয়েছিল ফারাও-এর একজন 
নারী। এবার মেয়ে আসতে বাধ্য হল। নারীর হাত ধরে বাটুর বৌ এল। 
রাজ্যে উৎসব লেগে গেল । ফারাও নতুন বৌকে খুব ভালোবাসতে লাগল । 

বৌ আরও সুম্দরী হয়ে উঠল। ফারাওকে একদিন বো আগের স্বামী বাটুর 
কথা সব বলে দিল। বৌ 'বি*বাসঘাতকতা করল । আরও বলল, দেবদারু 
গাছের উ*চু ডালে ফুলের মধ্যে ওর হৃদয় রয়েছে । গাছ কেটে ফেললে বাটুও 

মরে যাবে। 
কৃঠার নিয়ে ফারাও-এর লোকজন চলল বনের পথে । দেবদার্ গাছের 

উপ্চু ডাল তারা কেটে ফেলল। ফুল ছিড়ে ফেলল। ওখানেই 'ছিল বাটুর 
হৃদয় । সঙ্গে সঙ্গে বাটু মরে গেল। 

এঁদকে আনুপও আর বসে রইল না। সে জলের একটা পান্রনিয়ে 
পানীয় ও খাবার 'নয়ে রওনা দিল বনের পথে । হাঁটতে হাঁটতে খ*জতে 
খজতে শেষকালে বড় ভাই পেছে গেল পাহাড়ী দেবদার বনে। খুজে 
পেল বাটুর ছোট্ট ঘর । ঘরে ঢুকে দেখে, ভাই শুয়ে রয়েছে । 'নিথর দেহ। 
আন-প ভাইয়ের এমন অবস্থা দেখে খুব কাঁদতে লাগল । তারপরে ঘর 

থেকে বোরয়ে গাছের নিচে 'িচে ঘুরতে লাগল । ভাইয়ের হদয়কে সে 
খশজছে। তিন বছর ধরে সে খজলঃ কিন্তু হদয় পেল না। ভাবল, 
আর খুজে লাভ নেই, হয় পাওয়া যাবে না। মন সায় দেয় না, যেতে 

ইচ্ছে করছে না। আবার খুজে ফেরে ভাইয়ের হৃদয় । আরও িছ:দন 
কেটে গেল এমনি করে। সে ঠিক করলঃ কাল সকালেই চলে যাব। ও আর 
খুজে পাওয়া যাবে না। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় সে একটি ফুল দেখতে পেল । 
তার মধ্যেই রয়েছে তার আদরের ভাইয়ের হাদয়। ফুলাঁটকে জলের পান্রের 
মধ্যে ভূবিয়ে দিল,--বসে রইল আনুপ । . 

সময় যায়, রাত বাড়ে । পানের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আন. 
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দেখল, ভাইয়ের নিথর দেহ কাঁপছে, হাত-পা নড়ছে । আরও কাছে গিয়ে 

বসল । বাটু চোখ মেলে চেয়ে দেখল, বড় ভাইয়ের দিকে চেয়ে রয়েছে ছোট 
ভাই। তবু ছোট ভাই উঠছে না কেন? কথা বলছে নাকেন? আনূশপ 
পাত্রের নিচে পড়ে থাকা জলটুকু খেয়ে ফেলল। বাটু উঠে দাঁড়াল, বড় 
ভাইকে জাঁড়য়ে ধরল । দ:জনের চোখেই জল । 

বাটু প্রতিশোধ নিতে চাইল। সে বড় ভাইকে বল, এবার আম হব 
একটা ষাঁড়, আমার মানুষের দেহ পালটে যাবে । কেউ বুঝতে পারবে না, 
আমি কে। সকাল হলেই তুমি আমাকে নিয়ে রওনা দেবে, যাবে ফারাও- 
এর প্রাসাদে । ওখানে রয়েছে আমার বৌ। ওখানে গেলে আমার ও তোমার 

ভাগ্য ফিরে যাবে । কি; যাবে তো আমায় নিয়ে ঃ 
অন্ধকার কমে গিয়ে আলো ফুটছে । শেষকালে সূর্ধদেবতা আকাশের 

নিচে দেখা 'দলেন। বাটু হয়ে গেল একটা যাঁড়। ষাঁড়ের পিঠে চেপে 
আন.প রওনা দিল। পথে চলেছে দৃইজন। 

ফারাও-এর প্রাসাদের সামনে এসে তারা থামল । এই ষাঁড়ের রয়েছে 

সব সুলক্ষণ। ফারাও খবর পেয়ে বাইরে এল । পশু দেখে খুব খুশি 
হল। উৎসব লেগে গেল তখন। রাজ্যের কল্যাণ হবে, কেননা এ ষাঁড় 

মঙ্গলের দূত । বড় ভাইকে সোনা-র্পো ও অনেক ভূত্য উপহার দেওয়া হল, 

এসব নিয়ে বড় ভাই যেন নিজের গ্রামে চলে যায়। ফারাও বড় ভাইকে 
খুব সম্মান জানাল। বড় ভাই সব ক নিয়ে গ্রামে ফিরে এল। যাঁড় 

রইল ফারাও-এর প্রাসাদে । 
এক পরবের 'দিনে ষাঁড়কে আনা হল মন্দির-চত্বরে। সেখানে রয়েছে 

বাটুর বৌ। তাকে দেখে ষাঁড় বলল, আমি মারান, এখনও বেচে আছ 
যেমনভাবে বেচে থাকে সত্য । 

বৌ বলল, তুমি কে ? 
বাট্ু বলল? চিনতে পারছ না? আম বাটু। তুমি তো চাওনি আমি বেচে 

থাক? তাই দেবদার ডালের ফুলের কথা ফারাওকে বলে 'দিয়েছিলে, গাছ 

কাটয়েছিলে। আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। আমি যাঁড়রূপে বেচে 
আছি, আমি জাঁবত যেমনভাবে জীবিত থাকে সত্য । 

বৌ যাঁড়ের কথা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল । অপরাধী মন তার। সে 

তাড়াতাণড় মান্দর-চত্বর থেকে পালিয়ে গেল । 
এমন সময় ঘরে এল ফারাও । বৌয়ের পাশেই এসে বসল । হঠাৎ বৌ বলল, 

রাজা, আমি আপনার কাছে যা চাইব, আপাঁন আমাকে তাই দেবেন বল্ন। 

সূর্ধদেবতার নামে শপথ কর্ন। আম ধা চাইব তাই আপনাকে 'দিতে হবে । 
ফারাও সবাকছুই তাকে দিতে পারে । বলল, তুমি কি চাও? তুমি যা 

চাইবে তাই তোমাকে দেব । 
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বৌ বলল, এই বাঁড়ের ভয় খেয়ে ফেলার অনমাতি দিন আমাকে । যাঁড়ের 
কোনোই প্রয়োজন নেই । যাঁড়কে দেবতার উদ্দেশে বাল 'দিন। 

ফারাও ভাবতে পারেনি, বৌ এমন জানল চাইরে। বড় পর়মন্ত যাঁড়! 
ক আর করবে ফারাও । অনমতি দিল, সে যে কথা 'দয়েছে ! 

পরের 'দিন উদ্জবল আলো ফেলে সূর্য উঠল। ভূত্যরা নিয়ে এন পয়মন্ত 
ষঁড়কে। তারা এবার তাকে বাল দেবে । অনেকে এল ষাঁড়ের চারপাশে । 

অস্ত হাতে তৈরি হল বৌ। বাঁড়ের গলায় তীব্র আঘাত করল। গলা থেকে 

দু-ফোঁটা রন্তঝরে পড়ল। দু-ফোঁটা রন্ত পড়ল দরজার দুপাশে । তৎক্ষণাৎ 
রন্ত থেকে জম্ম নিল দুটো পিচ গাছ। মঙ্গলের প্রতীক এই দুটি গাছ। 

সবাই খুশি । 

এমাঁন করে 'দন যায় । একাঁদন ফারাও এল স্বর্ণরথে চড়ে পেছনের রথে 
রূপপী বোৌ। গাছ বড় হয়েছে। প্রাসাদ থেকে বোরয়ে এসে তারা চলল, দুর 
থেকেও গাছদুটিকে দেখা যাচ্ছে । শেষকালে আবার তারা এল গাছের 'নিচে। 
রথ থেকে নামল । 

গাছ বৌকে বলল, তুমি বি*বাসঘাতিনী, তুমি একাদন ফারাওকে জানিয়ে 
গদিয়েছিলে আমি কোন গাছের কোথায় রয়েছি । তুমি যাঁড়র্পী আমাকে জে 
হাতে হত্যা করলে। তুমি কিরকম নারী? আমি তব মরিনি, বেচে আছ, 
গাছ হয়ে বেচে আছি। 

বৌ মোহনী- চোখে ফারাও-এর দিকে চাইল । অপরূপা রূপসী নারীর 
মোহময়ী চোখ । রাজা চেয়ে রয়েছে বৌয়ের চোখের দিকে । চোখের ভাষায় 
পেম । 

বৌ বলল, সূর্ধদেবতার নামে শপথ করুন রাজা, আমি ঘা চাইব আপান 
তাই আমাকে দেবেন । বলুন, দেবেন তো £ 

রাজা মাথা নেড়ে সায় দিল। বৌকে অদেয় তার কিছুই নেই । বৌ বলল, 
দরজার পাশের দুটো গাছকে কেটে ফেলতে আদেশ দিন। ওখানে বসানো হবে 
কাঠের জুম্দর ফলক । 

রাজা আদেশ দিল। ভূত্যরা গাছ কাটতে লাগল । পাশে দাঁড়য়ে বৌ 

গাছ-কাটা দেখতে লাগল । মুখে তার মোঁহনী হাসি। হঠাৎ কুঠারের আঘাতে 
গাছের এক চিলতে কাঠ এসে বৌয়ের মুখের মধ্যে ঢুকে গেল । বৌ গভবিতী 
হল। একাঁদন জন্মাল এক পত্রসন্তান। বোয়ের প্রথম সম্তান হল। 

সবাই 'গয়ে ফারাওকে জানাল, আপনার পত্র হয়েছে । আনন্দ বয়ে গেল 
চারিদিকে 1 ধান্ীর ওপরে ছেলের দায়িত্ব দেওয়া হল। উৎসব চলল 

অনেক্ছন ধরে। ফারাও-এর প্রথম সন্ভান। কিন্তু আসলে এই সন্তান বাটু 
ছাড়া আর কেউ নয় । | 

ছেলের একটা নাম রাখা হল । বাটু হলেও ছেলে ফারাও-এর ছেলে হিসেবেই 
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বড় হতে লাগল। বড় হয়ে সে হল ফারাও-এর প্রাতাঁনধি। দেশের রাজপুত্র । 

ফারাও-এর প্রতানাধ 'হসেবে অনেক কাল কেটে গেল। তারপর একাদন 
বৃঘ্ধ ফারাও মারা গেল । ছেলে হল নতুন ফারাও । বাটু হল ফারাও । 

একদিন ফারাও বললঃ আমি এখন এই দেশের রাজা । আম সবাইকে 
ডেকে সত্য প্রকাশ করে দেব। আমার কথাও বলব, বলব রানীর কথাও। 

সবাই এল। রানীও এল। ফারাও বৌকে বলল, আম বাটু, তুমি 
নানা সময়ে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। কিন্তু পারনি। আম 
আজও জর্গীবত । ফারাও হয়ে বেচে রয়েছি । 

ফারাও মাকে" হত্যা করার আদেশ '্দল। 'ব'বাসঘাতিনীকে বাঁচয়ে 
রাখতে নেই । বো মরে গেল। 

বাটু গ্রাম থেকে দাদাকে ডেকে আনল । আনূপ হল গোটা রাজ্যের 
রাজা । সে হল মিশরের রাজা । 'তারশ বছর পরে আনপ মারা গেল । 
অরপরে রাজা হল বাটু । ফারাও বাটু। 

“দুই ভাইয়ের গজ্পের মধ্যে সেইকালের 1মশরের ধমাঁয় বিশ্বাস ও 

সামাজিক রাঁতিনীতির অনেক আভাস পাওয়া যায়। গ্রামের মান্ষ ছিল 
কৃষজীবী, তারা নিজেরাই চাষ করত আবার জিতে বাড়তি লোক নিয়োগ 

করত। যাঁড় ছিল পাঁবন্র পশ:, কীবজীবনের ব্যাপক প্রভাব ছল বলেই 
ষাঁড়কে পয়মন্ত জ্ঞান করা হত। নোতিক মুল্যবোধ বেশ দড় ছিল, অন্তত 

কৃষিজীবীদের মধ্যে । বৌদি দেহদানের প্রস্তাব করা সত্বেও ছোট ভাই ঘ্ণায় 
তা প্রত্যাখ্যান করেছে । আবার কামনায় জজীরত হয়ে নারী স্বামীর কাছে 
মিথ্যা আভিযোগও করেছে । এ যেন আজকের মান_ষের প্রাতচ্ছবি । মান্ষের 
মনের এই অম্ধকার 'দিকাঁট সেকালেও সক্রিয় ছিল, যেমন সক্রিয় ?ছল বাটুর 
নৈতিকতা । সামন্তপ্রভূ ইচ্ছা করলেই লোকবলের দ্বারা অন্য বিবাহতা 
নারীকেও নিজের করে 'নতে পারত। দবল মান্ষের প্রতিবাদের উপায় 
ছিল না। একটি দাশখনক বন্তব্ও প্রকাশ পেয়েছে, যেমনভাবে সত্য 

বেচে থাকে । সেকালের সামাজিক অবস্থায়ও মানৃষ সত্য সম্পকে এমন 
আঁভমত প্রকাশ করেছেন । বিস্ময়কর উপলাষ্ধ। মান:ষের দেহ থেকে 
হৃদয় বা আত্মাকে 'বাচ্ছি্ন করে রাখবার যে আঁদম তম £বনবাস তা সেকালের 
মিশরীয় সমাজেও প্রচলিত ছিল। মানুষ নিজের দেহের পারিবর্তন ঘটাতে 
পারে_এই পৌরাণিক বাসের প্রভাব রয়েছে এই গজ্পে। সত্যি কথা 
বলতে ক, সাড়ে তিন হাজার বছর আগে লেখা এই লোককথার মধ্ো 

আধূুীানক ছোটগজ্পের মান্নীসকতার এক আশ্চর্য মিল রয়েছে । 

ইউরোপে আধানক কান্সে দুই ভাইয়ের যে লোককথা সংগৃহীত হয়েছে 
তার সঙ্গে মিশরীয় এই লোককথাণটর মনোভাঙ্গর মিল রয়েছে । মল কাহনী 
অংশে তেমন মিল নেই, হয়তো বা প্রত্যক্ষ কোনো যোগসূত্রও নেই। তবু 
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সাদৃশ্য 'কিছুটা বিস্ময়কর । এাঁশয়ার 'বাভল্ন অংশেও এই ধরনের লোককথার 
সন্ধান পাওয়া 'গিয়েছে। লোকসংস্কাতাবদ সং ডাবালউ. ফন সাইডো 
মনে করেন, হয়তো আদিতে কোনো একটি ইন্দো-ইউরোপীয় লোকপুরাণ 
ছল যা নানাভাবে নানাঁদিকে ছাঁড়য়ে পড়ে, আরদির;পের বকাতি বা ববর্তন 
ঘটে গিয়েছে । তাই কালের 'ববর্তনে কাঁহনীও ববিবার্তত হয়ে পড়েছে। 

ণকম্তু গল্পের কাঠামোতে 'ভিল্নতা থাকলেও আঁধকাংশ মোঁটফে হুবহু মিল 

রয়েছে। এই ধরনের লোককথায় আমরা এই মোটিফগুলো পাচ্ছি ঃ কথা-বলা 
গোরর কাছ থেকে উপদেশ 'বি২১৯, বাধা অতিক্রম ডি৬৭২, ববাচ্ছন্ন হদয় 
ই৭১০১ অশুভ ভাবষ্যৎবাণী এম৩৪০ অদেখা নারীর কেশগচ্ছ দেখে 

প্রেমে পড়া টি১১. ৪.১ স্বামীর গোপন বিষয়ে স্মীর বিশ্বাসঘাতকতা 
কে ২২১৩:৪, উপচে পড়া মদের পান্ন ই৭৬১-৬.৪১ হদয়কে পুনজাীবত করা 
ই৩০১ বারবার শরীর গ্রহণ ই৬৭০, নিজের দেহকে পালটে ফেলে আবার 
জন্মানো ই৬০৭.২, কথা-বলা পশ গিব২১০। 

লোকসংস্কৃতিচচরি ক্ষেত্রে এই লোককথাঁটি নানা দিক থেকেই খুবই 
গূরুত্বপূর্ণ। কেননা, খস্ট জন্মের প্রায় তের শ' বছর আগের একাঁট 
লোককথায় এতগ[ল মোটিফের সম্ধান পাওয়া যাচ্ছে । 

এর পরবর্তা কালের আরও অনেক লোককথা 'লাঁখত আকারে আঁবচ্কৃত 

হয়েছে । সবই প্যাপরাসের ওপরে িখিত। এই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে 
দিছু পশৃকথা ও নাঁতকথা। কিছ পশহকথার সঙ্গে গ্রীসের ঈশপের 
শাল্পগ্লোর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় । অনেকে 'ব্বাস করেন, ঈশপের 
লেখা গজ্পগূলোর সঙ্গে লোকএীতহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই, সেগৃলি 
ঈশপের নিজস্ব সৃষ্টি । কিম্তু প্যাপিরাসের ওপরে উৎকীর্ণ পশ.কথাগ,ল 
আবিষ্কৃত হবার পরে একথা আর তেমন জোর 'দয়ে বলা যার না। 

লোঁকিক কোনো এীতহ্যের পথ বেয়ে সেগুলো নিশ্চয়ই ঈশপের কাছে 
পেশছেছিল। 

গ্রীক এীতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরীয় অনেক লোককথা শুনে তা 
লিপব্ধ করে যান। তান ৪৮৪ খীস্ট পাবার্দে এশিয়া মাইনরে 

জন্মেছিলেন। সেই সময় সেই অঞ্চলে শুরু হয় রাজনৌতিক আঁনশ্চয়তা, 
তাই অজ্প বয়সেই অণ্চল ছেড়ে চলে যান। মর.ভুমি পেরিয়ে যান ব)বলনে, 
তারপরে নীল নদের অববাহিকায় মিশরে, শেষ পযন্ত কৃনাগর পেরিয়ে 
পেশছলেন গ্রীসে। এর আগে গ্রীসের কোনো মানুষ এত বিচিত্র পথ 
আতিক্রম করেন নি, অন্তত 'লিখিত কোনো নাঁথপন্ন নেই। পথের 'বাচন্র 
আভিজ্ঞতা, বিচিন্র মানুষজন, বিচিত্র লোকাচার-এীতহ্য দেখেই 'তান লোকসমাজ 
সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। পারস্য যাশ্ধের হীতহাস'ই তিনি শুধু 
লেখেন 'নি, ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস প্রাচীন মিশরের অনেক লোককথাও 
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1লাঁপবদ্ধ করে যান। হেরোজোটাসের “পারস্য যুদ্ধের ইতিহাস আধ্নক 
অর্থে পূরোপর ইতিহাস নয়। এটা ইতিহাস-ভুগোল-নৃকুলবিদ্যা এবং 
লোকসংস্কৃতির মিশ্রিত রূপ । তান যেসব লোককথা ও বীরকথা 'লাপবদ্ধ 
করেন তার মধ্যে সবচেয়ে জনাঁপ্রয় হল রাম:পৃসনিটাসের রত্বগৃহ' । তানি 
মারা যান ৪২৮ খীস্ট প্বা্দে। এ গঞ্প দু'হাজার চারশ” বছর ধরে বেচে 
রয়েছে তারই প্রচেষ্টায় । 

প্রাচীন ভারতবর্ষ 

ভারতবষে'র প্রাচীনতম সভ্যতার 'নদর্শন হরপ্পা ও মহেনজোদারো অনেকাঁদন 

আগেই আঁবিজ্কৃত হয়েছে । কিন্তু আজও পর্যন্ত হরস্পা াপির পাঠোদ্ধার 
করা যায়ান। প্রাকৃবৈদিক এই সন্ধু-সভ্যতার যে সমস্ত খোদিত 'লাঁপ 
আবিচ্কৃত হয়েছে, তার অনমান-ন়নিভর অথোগ্ধারের চেষ্টা অনেকেই করেছেন । 
1কম্ত; সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পাঠ আজও স্বীকৃত হয়ন। খনস্টপূর্ব তিন 

সহম্রাব্দের হর্পার দীর্ঘতম 'লাঁপমালার পাঠোদ্ধার করেছেন ফাদার হেরাস। 
ধকম্ত;ু সে পাঠকে পাঁণ্ডতজনেরা মেনে নেনান। সেই পাঠে কিছ যান্ত 
থাকলেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি । এইসব 'লাঁপর সঠিক পাঠোদ্ধার 

না হলে জানা যাবে না, হরস্পা ও মহেনজোদারোয় কোন লোককথা 'লাপিবদ্ধ 

রয়েছে কনা । মিশরীয় 'লাঁপর অথেদ্ধার সম্ভব হয়েছে বলেই প্রাচীন 
শমশরীয় লোককথার সম্ধান পাওয়া 'িয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 

সভ্যতার সময়কালের কোনো লোককথা উৎকীর্ণ রয়েছে কনা তার জন্য 
কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে ! 

প্রাচীন ভারতবর্ষের লোককথার সব্শ্রে্ঠ সংকলন হল জাতক, পণতণ্র, 
বৃহৎকথামঞ্জরী, িতোপদেশঃ কথাসাঁবৎসাগ্রর ও 'িিলপের নীতিকথা। পণ্চতন্ত, 
1হতোপদেশ ও 'পিলপের 'িতিকথা নিভেজাল লোককথার সংকলন । 'কন্তু 
জাতক গ্রন্থের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। যাঁদও প্রার্সাঙ্গকভাবে অসংখ্য লোককথা এর 

মধ্যে অন্তরভুন্ত করা হয়েছে। কিন্ত; অন্য তিনটি গ্রচ্থের মতো জাতক শুধুই 
লোককথার সংকলন গ্রন্থ নয় । 

এই সব গ্রন্ছ ছাড়া লোককথার অন্য কোনো লিখিত উৎস কি 
প্রাচীন ভারতবর্ষে রয়েছে 2 প্রত্যক্ষ উৎস নেই ঠিকই, 'কস্তু আমাদের 
প্রাচীনতম দুটি মহাকাব্য থেকে লোক-এরীতহ্যের এই বিষয়টির উৎস সম্ধান 
-করতে হবে । আর এ বিষয়ে দ:টি মহাকাব্যেই রয়েছে অস্খ্য উজ্জ্বল দক্টান্ত ৷ 
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রামায়ণ মহাকাব্য £ উৎস 

ভারতবর্ষের আদ 'লাঁখত মহাকাব্য রামায়ণের মূল ভিত্তিই হল লো'কক 
কাঁহনী। সুতরাং রামায়ণের সমস্ত অবয়ব জুড়েই রয়েছে লোক-উপাখ্যান। 
রামায়ণ রচনার কাল নিয়ে মতাঁবরোধের অবসান আজও ঘটে 1ন। তবু 

একথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, বাল্মীক কোনোভাবেই চতুর্থ খুস্ট 
পবান্দের পরবতাঁকালের মানুষ নন। অর্থাৎ রামায়ণ রচিত হয়েছিল 
&০০ খ্ীস্ট পবাক্দ সময়কালে । তার আগেও হতে পারে, কস্তু কখনই 

প্রবরতকালে নয়। তবে, অনেকে অনমান করেন, ২০০ খাস্টাম্দ পর্যন্ত 
রামায়ণে অনেক পাঁরবর্তন ঘটে । মূল কাব্যাংশ বাল্মীকর সৃষ্ট হলেও 
বহু কাব বা কথক কালে কালে কাব্যের অনেক পরিবর্তন ঘটান । 

মহার্য বাজ্মীকি সেকালের সবচেয়ে জনপ্রয় কথক ও চারণকাঁব নারদের 
কাছে প্রথম 'িস্তিতভাবে গুণবান্ বিদ্বান মহাবল-পরাক্তান্ত মহাত্মা ধর্মপরায়ণ 

সত্যবাদী কৃতজ্ঞ দত্ত ও সংচরিন্র রামচন্দ্রের কথা শোনেন। অর্থাং 
চারণকাঁব আ'দিকাঁবকে রামচন্দ্রের যে জীবনবৃত্তান্ত শোনালেন তা রামায়ণ 
রচনার আগেই লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। রামচন্দ্রকে নিয়ে প্রথমেই কাব্য 
রচনার কোনো আঁভপ্রায় বাজ্মীকির 'ছিল না। তান একজন গুণসম্পন্ন 
মানুষের কথা শুনতেই কৌতুহলী 1ছলেন। যেকালে মান:ষের মনোজগতে 
দেবতাদের স্থায়ী আসন পাতা ছিল সেইকালে বাল্মীকি রচনা করলেন 
একজন মানষের কাহিনী, যাঁকে দেখে দেবতারাও ভণ্ত হন। পঁথবীর 
প্রথম মহাকাব্য রচিত হল মানুষকে 'নয়েঃ ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এট 
একটি গর্ব করবার মতো বিষয় । 

বাজ্মীকির কৌতুহল নবৃত্ত করতে ন্িলোকদশর্শ মহর্ষি নারদ পুলকিত 
মনে বললেন, তাপস! তুমি যে সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করলে সেসব 
গুণ সামান্য মানুষের মধ্যে নিতাস্ত সুলভ নয়। যাইহোক, এরকম 

গণবান্ মানুষ এই পৃথিবীতে কে আছেন, এখন আমি তা স্মরণ করে 
বলছি, শ্ররণ কর। 

এই মানুষাঁট হলেন ইক্ষবাকুবংশীয় স্াবখ্যাত নরপতি রামচন্দ্র। নারদ 
সংক্ষেপে রামকথা 'বিব্ত করলেন। রামচন্দ্রের জন্ম থেকে ব্রক্ষলোকে 

গমন পর্যন্ত জীবনকথা শোনালেন । এই কাহিনার বিস্তৃত কাব্যময় রূপটিই 
বাঙ্মর্ণীক প্রকাশ করলেন তাঁর মহৎ রামায়ণ মহাকাব্যে। অথাঁধ, বাজ্মীকর 
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কাব্যের উপাদান ও কাহনপীট মৌলিক নয়, লোকপমাজেন কাঁহনশী 
বাল্মণীকির প্রতিভায় নতুন রূপে বিকশিত হল । 

নারদের কাছে রামকথা শ:নে বাজ্মীক অন্পক্ষণ আশ্রমে অবস্থান করে 
ভাগীরথীর কাছে স্তরোতস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হলেন। তিনি নদীর 

অবতরণগ্রদেশ কর্দমশন্য দেখে শিষ্য ভরদ্বাজকে বললেন, বৎস! দেখ, 
এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও স্বচ্ছ, আমাকে বজ্কল দাও আমি এই নদীতে 

স্নান করব। বজ্কল নিয়ে মুনি তীরবর্তা বড় অরণ্য নিরীক্ষণ করতে 
করতে ইতস্তত িবচরণ করতে লাগলেন । 

সেই বনের মধ্যে এক ক্রোঞ্ীমথূন মধুর সুরে গান গেয়ে সুস্থ শরখরে 
বিহার করছিল। এই অবসরে অকারণ-বৈরী পাপমাতি এক ব্যাধ এসে 
হঠাৎ ক্লোণ্কে নাশ করল। তখন ক্রৌণ্ণী ক্রৌণ্কে নিহত ও শোঁণতালপ্ত 
দেখে এবং সেই তাম্র-শশর্ধ কামোম্মত্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সঙ্গে চিরাবরহ 

জ্ঞান করে কাতরস্বরে কাঁদতে লাগল । ধমণ্পরায়ণ বান্মীক সম্ভোগ-প্রবৃত্ত 
[িহঙ্গকে নিহত দেখে বিষাদমগ্ন হলেন । কৌণ্পীর করুণ কান্নায় তাঁর অন্তরে 
দয়ার সণ্টার হল। তখন 'তাঁন বললেন, রে 'নষাদ ! তুই কৌণ্মিথ্ন থেকে 

কাম-মোহিত ক্রৌণকে বিনাশ করোঁছস, তুই কোনো কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে 
পারাব না। 

মুনি দিষাদকে এই অভিশাপ য়ে বারবার চিন্তা করতে লাগলেন, 
আম এই 'বিহঙ্গীর শোকে আকুল হয়ে ছি বললাম! তারপর 'শিষ্যকে 
বললেন, আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান 
করবার সম্যক উপযনন্ত হয়েছে, অতএব এ যখন আমার শোকাবেগ-প্রভাবে 

কণ্ঠ থেকে নির্গত হল তখন এ 'নশ্চয়ই শ্লোকরুূপে প্রাথত হবে । ভরদ্বাজ 

গ[রূদেবের বাক্য অনুমোদন করলেন । 
তারপরে তমসায় স্নান করে শ্লোকের কথা চিন্তা করতে করতে তানি 

আশ্রমে ফিরে এলেন । 

ধ্মজ্ঞ খাঁষ বাজ্মীক নিজের আশ্রমে এসে শিষ্যদের সঙ্গে বসে শ্লোকের 

ধবষয় 'নয়ে চিন্তা করছেন, এমন সময় মহাতেজা প্রজাপাঁত ত্রহ্মা সেখানে 
এলেন । ব্রহ্মা আশ্রমে বসে যে উপদেশ বাল্মীককে 'দিলেন তাতে রামকথার 
লৌকিক উৎসের বিষয়টি স্পম্তর হল । 

বহ্ধা বললেন, তপোধন ! তোমার কণ্ঠ থেকে যে বাক্য নিঃসৃত হয়েছে, 

তা শ্লোক বলেই 'বখ্যাত হবে । এ বিষয়ে সংশয় করবার আর প্রয়োজন 
নেই। আমার সংকজ্পপ্রভাবেই তোমার কণ্ঠ থেকে এই বাক্য নির্গত 

হয়েছে। অতএব তুমি এখন সমগ্র রামচারত রচনা কর। তুমি দেবার্ষ 
নারদের কাছে যেমন শুনেছ, সেইভাবে ধর্মশীল গন্ভীরম্বভাব বুদ্ধিমান 
রামের এবং লক্ষণ সীতা ও রাক্ষসদের ণীবাদত ও আঁবাঁদত' সমস্ত বৃত্তান্ত 
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কীর্তন কর। “নারদ যা বলেন নি” রচনাকালে তাও তোমার স্ফর্ত পাবে । 
তোমার এই কাব্যের কোনো অংশই মিথ্যা হবে না। অতএব তুমি এই 
রমণণয় রামচরিত ক্লোকবদ্ধ কর । 

দ্মা বিদিত ও আবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীত'ন করতে আদেশ দিয়েছিলেন । 
বাদত রামকথা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল আর আঁবদিত বিষয়সমূহ 
বাল্মীকর মনের মাধূরা দিয়ে গড়া কজ্পনানির্ভর কাব্যকথা । 

এর পরেই রামায়ণে রয়েছে, বাল্মীকি দেবার্ধ নারদের কাছে 'ন্রবর্গসাধক 
ধিতজনক সমগ্র রামচরিত শ্রবণ করে “পুনরায়' সেই ধীমান রামের “হীতিবৃত্ত' 
প্রকৃতরূপে জানতে ইচ্ছা করলেন এবং যোগবলে তা অনুসম্ধান করতে 
লাগলেন। নারদ কর্তক পূবকীর্তত" রামচরিত রচনায় তখন আত্মনিয়োগ 
করলেন আ'দিকাব। “যোগবল”' শম্দট ব্যবহার করা হলেও এটা কোনো 
আঁতিলোকিক বিষয় নয়। কাব্যসূষ্টিতে যে সাধনা প্রয়োজন, সংষ্টির যন্রণায় 
যে আত্মীনমশ্নতা প্রয়োজন, এখানে তাকেই যোগবল বলা হয়েছে। 'বিদিত 

পূর্বকীর্তত পুনরায় প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই রামকথার উৎসের সন্ধান 
গিলছে । রামায়ণের মতো অনন্য মহাকাব্য সৃষ্টর পেছনে শ্রষ্টার দঈর্ঘকালের 

সাধনা থাকবে, এটাই স্বাভাঁবক। 
নারদের বলা রামচাঁরত ছিল প্রাতিমার খড়-কা-মাঁটির কাঠামো, 

বাজ্মীকর কাব্য হল অপরূপ জীবন্ত রূপলাবণ্যবতী মানবীর্্পণী রঙ- 

গ্রজজনতেলের আবরণে অনন্যা প্রতমা। নারদ যা বলেন নি সেকথা 
প্রকাশ করেছেন বলেই বাল্মীকর কাব্য বোশষ্ট্যে উজ্জ্বল। তান যাঁদ 

শধু নারদের বলা কাহিনী 'ববৃত করতেন তবে তান হতেন সাধারণ 
লোক-সংগ্রাহক 'িকংবা চারণকাঁব। কম্পনাশান্ত, মাধুরী, স্বকীয়তা ও 
কাঁবমন ছিল বলেই 'তাঁন হলেন মহাকাঁব। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই 
বে, তার মহাকাব্যের কাঁহনীর আদি উংস লোকসমাজের মোৌখক 
পীত্হ্যবাহত কাহনী। 

বাল্মীকির রামকথা রচনা বিষয়ে আর একটি পৌরাণক “বৃত্তান্ত” 
রয়েছে। আ'দকাঁব রামকথা রচনা করবেন বলে "স্থির করলেন। কিন্তু 
রামকথার বহু বৃত্তান্ত 'তাঁন অবগত নন। আশ্রমে সাধনা করেই জীবনের 
বোশর ভাগ কাল কেটেছে। তাই "তান শিষ্যদের বললেন, তোমরা 
ভারতডুমির চারিদিকে পরিম্রমণ কর যেখানে যেখানে রামকথা শুনবে তা 
সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে। না্ট সময়ের মধ্যে তাদের ফিরে আসতে 
বললেন । 1শষ্যেরা রামকথা সংগ্রহ করে একাঁদন 'ফিরে এল, কাব সমস্ত 
ব্তাস্ত শনে অপরূপ কাব্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করলেন। সংষ্টি হল 
রামায়ণের | 
্ এই বৃত্তান্তে খুব স্পম্টভাবে বলা হয়েছে ভারতনুমির নানা দিগন্তে 



লোকসমাজের মধ্যে রামকথা প্রচালত 'ছিল। সেই লৌকিক রামকথা শ:নে 
তাকে কাব্যময় ভাষায় নতুনভাবে রূপ দিলেন আদিকাব। 

রামায়ণে রামের যে জীবন কাব আঁঙ্কত করলেন, সেই জীবনকাল অনেক 
কাল আগেই সম্পন্ন হয়ে 'গিয়েছেঃ-এই ইংাঁগত রয়েছে কাব্যের মধ্যেই । 
রামকথা আগে থেকেই সকলে জানতেন, বাজ্মণীক তাকে “সংকলন' করে 
কাব্যর্প 'দিয়েছেন একথাও জানানো আছে কাব্যের মধ্যেই । 

একাঁদন মহাভাগ মহাত্বা কুণ ও লব সভামধ্যে সমবেত 1বশযদ্ধস্বভাব 

খাঁষগণের সামনে এই মহাকাব্য গান করতে লাগলেন | বাঙ্মীকই এই 
দুই ভাইকে রামায়ণ গান 'শাখিয়োছিলেন। এই সংগীত শুনে সকলেই 
প্রীত ও বিস্মিত হলেন। তারা গানের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, অহো ! 
গানের কি মাধ্রী! শ্লোকগুলোও কি মনোহারী হয়েছে! ধিহকাল হল 
রামের এসব কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে? তব্ অধুনা যেন সেসব প্রত্যক্ষবং 
পারদৃশ্যমান হচ্ছে । 

সত্যবাদী খাঁষগণ কুণ ও লবকে আশীবদি করে বললেন, মহাত্মা বাজ্মীক 
যথাক্রমে যে উপাখ্যান “সংকলন” করেছেন, তা আঁতি চমৎকার হন়েছে এবং 

প্রবন্ধ-রচনা 'বষয়ে এ কাঁবগণের একমান্র অবলম্বন হবে । 

আগে থেকেই রামকথা প্রচালত না থাকলে 'শাক্ষত বিদগ্ধ খাঁষরা কখনই 
উপাখ্যানাটিকে “সংকলন” বলতেন না। 

রামারণের কাঁহনী'টি যাঁদ মৌলিক হত, মহাকাঁবর একান্ত 'নজস্ব সা্ট 
হত তবে মহাভারত ও জাতকে তার উল্লেখ এমনভাবে থাকত না। আসলে 

লৌকিক উৎস থেকেই নিরপেক্ষভাবে নাট প্রাচীন সাহিত্যে রামকথা 

স্থান পেয়েছে । মহাভারতকার রামকথা 'ববৃত করবার সময কোথাও 
বাজমশীকর উল্লেখ করেন 'ন। কেননা, তিনি যে রামক্থা শীনয়েছেন তা 
সংগ্রহ করোছলেন লৌকিক এ্রাত্হ্য থেকে । 

শাস্তপর্বের একোনান্রংশত্বম অধ্যায়ে দশরথতনয় রামচন্দ্রের বিবরণ রয়েছে 

এইভাবে £ দশরথতনয় রামচন্দ্রকে দেহত্যাগ করতে হয়েছে। এ মহাত্মা 
নিয়ত পুত্রের ন্যায় প্রজাদের প্রাতপালন করতেন। তাঁর রাজত্বসময়ে কোনো 
কামিনীই বিধবা বা অনাথ ছিল না। মেঘ সময়মত বারবর্ষণ করাতে 
তাঁর রাজ্যে প্রচুর ফসল হত, কখনই দরাভক্ষ হয়ান। অকালমতত্যু অশ্নিদাহ 
বা রোগভয়ের সম্পকও ছিল না, প্রজারা ছেলেপেলে নিয়ে হাজার বছর 

পর্যন্ত সম্থদেহে বেচে থাকত। এ সময় সকলেই কর্মপটু 'ছিলেন। 
পুরুষদের মধ্যে ঝগড়া-ীববাদ দুরে থাক, কাঁমনীদের মধ্যেও কখনও 'বিবাদ 

হত না। প্রজারা সকলেই ধাঁর্মক সন্তষ্টচত্ত 'নভরঁক ও স্েচ্ছাচারী 
ছিল। গ্রাছে সবসময় ফলফুল ধরে থাকত। সব গাভীরই কলস-ভার্ত 
দুধ হত। মহাতপা রামচন্দ্র চোদ্দ বছর বনে বাস ও অবাধে গুণ 

১৪) 



দক্ষিণাযুত্ত দশ অম্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন । এ মহাত্মা শ্যামাঙ্গ 
লোহিত নেত্র আজানুলাম্বতবাহ 'সিংহস্কম্থ ও সন্দর মংখশ্রীসম্পন্ন এবং 
মাতঙ্গতুল্য পরাক্রমশালী 'ছিলেন। তান অযোধ্যার. আধিপাতি হয়ে একাদশ 
সহস্র বংসর রাজ্য প্রতিপালন করেন। 

আবার বনপর্বের অস্টত্বারংশদধিকশততম অধ্যায়ে রামকথার বিবরণ 
রয়েছে । হনূমান ভীমসেনকে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 
আমাকে জানবার জন্য তোমার খুব কৌতুহল হয়েছে। অতএব আমার 
সমুদয় বত্তান্ত বলাছ। আমি কেশরাীর ক্ষেত্রে জগপ্রাণ বায়ুর ওরসে 
জন্মগ্রহণ করোছ। আমার নাম হনুমান। অনেক কাল আগে বানররাজ 
সুগ্রীবের সঙ্গে আমার প্রণয় জল্মেছিল। কুগ্রীব কোনো কারণে নিজের ভাই 
বালীর কাছে অপমানিত হয়ে খষ্যমূক পর্বতে আমার সঙ্গে বদন বাস 
করেছিলেন । তখন বিষণ মানূষরূপে দশরথের ওরসে জন্ম নিয়ে রাম 
নামে বিখ্যাত হলেন। পরে রামচন্দ্র পিতার পপ্রিয়ানষ্ঠানের জন্য স্ত্রী ও 
অনজ লক্ষণকে 'নিয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করছিলেন । তখন রাক্ষসরাজ মহাবল- 

পরাক্রান্ত দরাত্মা রাবণ সোনার হরিণরূপধারী মারশচ 'নিশাচর দ্বারা রামকে 
বনা করে ছলনা করে জনস্থান থেকে তাঁর স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে । 

এইভাবে মহাত্মা রামের পত্বী অপহ্ৃতা হলে 'তিনি ভাইকে 'নশে 
সীতার অন্বেষণ করতে করতে পাহাড়ে বানরশ্রেন্ঠ স:গ্রীবকে দেখতে পেলেন। 
রামের সঙ্গে সংগ্রীবের বম্ধৃত্ব হল। তান বালীকে বধ করে স্রগ্রীবকে 
রাজ্যে আভীষন্ত করলেন। রাজ্য পেয়ে জুগ্লীব সীতার অন্বেষণের জন্য 
হাজার হাজার বানর পাঠালেন। তখন আম কোঁট কোটি বানরে পরিব্ত 
হয়ে দক্ষিণ 'দিকে গেলাম । 

পথের মধ্যে পক্ষিবর সম্পাঁতির সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, সাঁতা 
রাবণের 'নকেতনে আছেন । সম্পাঁতর মূখে সীতার খবর পেয়ে শতযোজন 
বস্তীণ্ণ সাগর পেরিয়ে রাবণ-নিকেতনে গিয়ে জনকদৃহিতা সাঁতাকে দেখতে 
পেলাম । পরে প্রাসাদ প্রাকার ও তোরণে বিভূষিত সমস্ত লঙ্কাপরী দগ্ধ 
করে আবার রামের কাছে ফিরে এলাম । 

আমার কথা শ:নে রাম বাঁদ্ধ করে সম্রে সেতুবম্ধ করে বহু বানর 
নিয়ে সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় গেলেন। সেখানে রাবণ তার ভাই পত্র ও 

বম্ধূদের হত্যা করে রামচন্দ্র নিজের ভন্ত পরমধার্মিক অন:গতবৎসল 
গবভবষণকে লঙ্কারাজ্যে আঁভীঁষন্ত করলেন । তারপরে রাম পত্বীকে উদ্ধার 

করে অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যে আঁভাষস্ত হলেন। তখন আম রামের কাছে 
বর প্রার্থনা করে বললাম, হে শন্রুসদন রাম! এই সংসারে যতকাল 
আপনার কথা বর্তমান থাকবে, ততদিন আমি জীবিত থাকব । রাজীবলোচন 
রাম “তথান্ত' বলে আমাকে সেই বর 'দিলেন'। সাতার প্রসাদে এই চ্ছানে আমার 

হইতে . 



ইচ্ছানুসারে নানাবিধ 'দিব্-ভোগসমহ্দয় উপপাস্থত হয়। রামচন্দ্ু দশ সহস্র 
ও দশ শত বর্ষ রাজ্য প্রতিপালন করে স্বস্থানে গমন করেছেন। অগ্সরা ও 
গম্ধর্বগণ এই স্থানে সেই রামের চারন্র গান করে আমাকে আনন্দ দেয় । 

রামায়ণ মহাকাব্য কাঁবকষ্পনার সৃষ্ট, কিন্তু কাহনীটি আদৌ কাব 
কক্পনা নয়, লোকসমাজের মেঠো কাঁহন থেকে সংকলন করা। রামায়ণ 
মহাকাব্য থেকে কথকের ম:খেমুখে এ কাঁহনী প্রচারিত হলে রামকথা একইভাবে 
শুনতে পাওয়া যেত। কিত্তু ভারতবর্ষ ও দাক্ষণ-পরর্ব এশয়ায় যেসব রামকথা 
শোনা যায় তা বাল্মীকর রামায়ণ-কাহিনী থেকে যেমন অন্যরকম, তেমনি 
আবার লোকসমাজের এক অংশের কাহিনী বা জনশ্রুতির সঙ্গে অন্য অংশের 

কাছনীর তেমন মিল নেই। 
রবীন্দ্রনাথ খুব সূন্দরভাবে 'বিষয়াটি উপলাষ্ধ করেছেন, “রামায়ণ রচিত 

হইবার পূর্কে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে একটা লোকশ্রুত িঃসন্দেহেই প্রচালত 
ছিল। রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের 

মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্ত 

তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূবসিচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে 
কোনো সন্দেহ নাই । 

রামায়ণ মহাকাব্য লোককথার উপাদান 

রামায়ণের মধ্যে এমন অনেক কাহনী রযষেছে যা লোককথার আদলে বার্ণত 
হয়েছে । লৌকিক উপাদানগুলো সরাসার কাব্যের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে । 
এই উপাদানগ.লো কোনোভাবেই উচ্চতর সাহত্যের বিষয় নয়। 'কন্ত্ 
লোক রামকথাকে আশ্রয় করে মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে মহাকাবি কিছ; 
লোক-এীতহ্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য কাঠামোতে লৌকিক 
ধারণা থাকলেও কাঁবকজ্পনার যাদ:স্পর্শে সে কাঁহনণও কছটা অন্যরকম 
হয়ে গিয়েছে । কিন্তু উৎস-রৃপটি খুজে পাওয়া খুব কষ্টকর নয় । 

রাম লক্ষণ ভরত শব্রঘ্ের জন্ম-বস্তাস্তের মধ্যে লোককথার একটি 
আঁত-পরিচিত 'বিষয়ের সম্ধান পাওয়া 'গিয়েছে। পাপহর স্বর্গপ্রদ অন্যের 
অসাধ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ, পু্রকামনায় পুত্রেষ্টি যজ্, যজ্ীয় হৃতাশন থেকে 
মহাবীর্য মহাবল এক মহাপুরযষের আ'বিভবি, ভগবান বির দশরথের 
পন্তরত্ব স্বীকার প্রভাতি পুরাণকথা উচ্চতর কাব্যের 'িষয়। 'কস্ত; এইসব 
ুরুগম্ভীর 'বিষয়ের আড়ালে লৌকিক 'বিষয়াট কিন্ত একেবারে হারিয়ে যায়নি । 

২১ 



তখন সেই পুরুষ দশরথকে বললেন, মহারাজ! আপাঁন দেবগণের, 
আরাধনা করে আজ এই পায়েস পেলেন। এখন এই পায়েস স্ত্রীদের খেতে 

দিন। রাজা দশরথ সেই পান্র প্রীতমনে গ্রহণ করলেন এবং দরিদ্রের অর্থ- 
লাভের মতো এই দৈব পায়েস পেয়ে খুব খাঁশ হলেন। প:রুষাঁট তাঁর 
কাজ শেষ করে আবার আগুনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন । 

শরৎকালে চাঁদের আলোয় আকাশ যেমন আলোকিত হয়ে ওঠে, রাজা 
দশরথের স্ত্রীদের মুখকমলও তেমান সুশোভিত হতে লাগল । রাজা 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কৌশল্যাকে বললেন, পরিয়ে! তুমি সন্তান কামনায় 
এই পায়েস নাও। এই বলে দশরথ তাকে অমৃততুল্য সেই পায়েসের অর্ধেকটা 
দিলেন। তারপর কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিন্রাকে তার পায়েসের 
অর্ধেকটা 'দিলেন, তারপর যে অধাঁধশ অবঁশিন্ট থাকল, রাজা তা কৈকেয়ীকে 'দিয়ে 

সমিন্রাকে তারও অধাংশ দিতে অনুরোধ করলেন। তারপর সেই পায়েস 
খেয়ে তারা অঙ্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হলেন। তারপর ছয় খতু অতীত 
ও বারো মাস পূর্ণ হলে তিন রানীর খুব জন্দর চারটে ছেলে হল। 

পায়েস, গাছের শেকড় খেয়ে রানশদের ছেলে হওয়ার অসংখ্য লোককথা 
ছাঁড়য়ে আছে সারা 'বিশ্বে। বিশেষ করে ভারতে এই লৌদিক মো1টফটি খুবই, 
জনাপ্রয়। ভারতীয় আঁদবাসীদের অনেক লোককথায় গাছের শেকড়-বাটা 
খেয়ে গভ/বতী হওয়ার কথা রয়েছে । 

দাক্ষণারঞজন মিত্রমজ.মদারের “ঠাকুরমার ঝ[ঁল'র “কলাবতী রাজকন্যা 
রূপকথার কথা মনে পড়বে । 

“একাদন রাণশরা নদীর ঘাটে স্নান কাঁরতে "গয়াছলেন, এমন সময় এক 
সন্ব্যাসী এসে, বড়রাণশীর হাতে একাঁট গাছের 'শকড় 'দিয়া বঁলিলেন,_এইটি 

বাটিয়া সাত রাশীতে খাইও সোনার চাঁদ ছেলে হইবে। 
পাঁচ রাণশ পাকশালে রহলেন, ন-রাণ কুয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটরাণন 

পাঁশগাদার পাশে মাছ কৃটিতে বসলেন । 
সন্ন্যাসীর 'শিকড়টি বড়রাণীর কাছে। বড়রাণী দয়োরাণণীকে ডাকিয়া 

বলিলেন, বোন, তুই বাটনা বাঁটাঁব, £শিকড়াট আগে বাটিয়া দে না, সকলে 

একটু একটু খাই । 

দুয়োরাণশ [শিকড় বাঁটতে বাটিতে কতটুকু নিজে খাইয়া ফোললেন। 
তাহার পর, রূপার থালে সোনার বাটি 'দিয়া ঢাঁকয়া, বড়রাণনীর কাছে 'দিলেন। 
বড়রাণশ ঢাকনা খুলিতেই আর কতকটা খাইয়া মেজরাণীর হাতে দিলেন। 
মেজরাণী খানিকটা খাইয়া, সেজরাণণকে দিলেন । সেজরাণণ কিছ? খাইয়া, 
কনেরাণীকে দিলেন। কনেরাণণ বাকাঁটুকু খাইয়া ফেলিলেন। ন-রাণী আসিয়া 
দেখেন, বাটিতে একটু তলানী পাঁড়য়া আছে! তিনি তাহাই খাইলেন । 
ছোটরাণীীর জন্য আর ছুই রাহল না। 

০, 



দশ মাস দশ দিন যায়, পাঁচ রাণীর পাঁচ ছেলে হইল। এক এক ছেলে 

যেন সোনার চাদি ।” 

ভারতীয় লোককথায় একটি মোঁটিফের দেখা মিলেছে অসংখ্যবার । 

কোনো রাজা বাসদরি না জেনে কোনো অপরাধ করে বসেন। এই' অপরাধের 

জন্য তান শাপপ্রস্ত হন। কিন্তু যে বিষয়ে তাকে শাপ দেওয়া হল, সেটাই 
তার জীবনে অনুপস্থিত। কিল্তত "যান শাপ দিলেন, তার কথা তো ব্যর্থ 

হবার নয়! তাই এসব ক্ষেত্রে সেই শাপগ্রস্ত মানুষাঁট আপাতত লাভবান হন, 
কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকেও দূঃখ ভোগ করতে হয়। এই মোটিফটির সম্ধান 

মিলেছে রামায়ণের অন্ধমূনির উপাখ্যানে। এই উপাখ্যানাট বিশ্লেষণ 

করলে দেখা যাবে, লোককথার সমস্ত র্ূপরাঁতি নিয়েই এট রামায়ণে সংকলিত 

হয়েছে এবং নিপুণভাবে মল কাশহনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গভাবে মিশে নগয়েছে। 

এখানেই আঁদকাঁবর 'বাশষ্টতা । 

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ভ্রিষণ্টিতম সঞ্গে দশরথ এই অভিশাপের কথা 

ব্ন্ত করেন। রাম বনবাসে চলে গিয়েছেন, তান শোকে মৃতণ্রায়। সেই 

ম-হর্তে যৌবনকালের সেই অপরাধের কথা তাঁর মনে পড়ল। তানি শোকাকুলা 
কৌশল্যাকে বললেন £ 

আধম তখন কুমার, ধনবীর্বদ্যা শিক্ষা কার। সেই সময় শন্দমাতর শ.নে 

লক্ষাভেদ করতে পারতাম । এই জন্য লোকে আমাকে শক্দবেধী বলত। 

সেই সময়ে আমি এই পাপের কাজ কার। আমার এই যে দুঃখ, তা নিজের 

কর্মদোষে। যেমন কেউ নাজেনে পলাশ ফুলে মোহত হয়, আমি তেমান 

না জেনেই শদ্দ শুনে লক্ষ্য বদ্ধ করতে িখোঁছলাম । আমি তখন যুবরাজ । 

বযাকাল এল। চলে গেলাম সরঘূতীরে ৷ চাীরাদকে অন্ধকার । এ অদ্য 

সরঘূর জলের মধ্যে হাতির গলার আওয়াজের মতো কলসাঁতে জল ভরার 

শব্দ শুনলাম । সেই শব্দ শুনে আমার মনে হল, এটা নিশ্চয়ই হাতি। 

তাকে বধ করতে আম শব্দ লক্ষ্য করে তার ছড়লাম। তার ছোড়ার সঙ্গে 

সঙ্গে একজন বনবাসীর হাহাকার স্পন্ট শুনতে পেলাম । তিনি আমার তাঁরে 

আহত হয়ে জলে পড়ে গিয়ে বললেন, আম একজন তাপস, আমার 'দকে 

কে তীর ছল ? আমি রাতে নদীতে জল নিতে এসৌছলাম, এ সময় কে 

আমাকে আঘাত করল ? আমি তার ঠক অপকার করোছ ? আম বনের 

মধ্যে ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ কাঁর, অন্যের কষ্ট হয় এমন কোনো কাজ 

আমি কারনা। আমার মাথায় জটা, পরনে বঙ্কল আর চামড়া । আমাকে 

বধ করতে কার ইচ্ছে হলঃ আম ক ক্ষাত করেছিলাম ট প্রাণনাশ হল 

বলে আম অনুতাপ কাঁরনা, কম আমার প্রাণ গেলে বড়ো বাবা-মায়ের 

ক দুর্দশা হবে সেই কথা চিন্তা করেই দ:ঃখ হচ্ছে । 

রাতে মনকুমারের সেই করুণ কথা শুনে আমার হাত থেকে তারধনদ্ক 
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পড়ে গেল। আমি শোকে ও ভয়ে বিমোহিত হলাম । সেখানে 'গয়ে দেখলাম, 
তাপস তীরের আঘাতে মাটিতে শূয়ে রয়েছেন । পাশে জলের কলসণ। 

আপস বললেন, আমি তোমার কোনো অপকার কারান। তুমি আমাকে 
তারে 'বিদ্ধ করে আমার অন্ধ বাবা-মাকেও হত্যা করলে । তারা দুবল অন্ধ। 

পিপাসায় কাতর হয়ে তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে । যাইহোক, তুমি "গিয়ে 
সব কথা আমার বাবাকে বলবে। এখন তুমি আমার বুক থেকে তীরটা 
তুলে নাও। 

আমি তীর বের করলাম । তান ভীত হয়ে আমার 'দিকে চেয়ে দেখলেন, 
তারপরে তার দেহ থর হয়ে গেল। আমি জলভরা কলসী 'নিয়ে আশ্রমে 
গেলাম । আমার পায়ের শব্দ শুনে মুনি বললেন, বৎস! তোমার এত 
দোর হল কেন? তাড়াতাঁড় জল দাও। তোমার মা খুব চিন্তা করছেন। 
এত দোর হল। 

আমি ভয়ে ভয়ে কোনোরকমে বললাম, তপোধন ! আমি আপনার পত্র 
নই, আমি ক্ষান্রীয়বংশীয় দশরথ । আমি আত ঘৃণ্য একটা কাজ করে ফেলোছি। 
নদীর জলে হাতি নেমেছে ভেবে আমি তীর ছ-ড়োছিলাম । পরে নদীতীরে 
গিয়ে দেখলাম; একজন তাপসের বুকে সেই তীর ব'ধেছে। আম নাজেনে 
আপনার পত্রের প্রাণনাশ করেছি । যা হবার হয়েছেঃ আপাঁন এখন আমাকে 
আদেশ করুন। 

অম্ধমূীনর কথায় তাদের দুজনকে আমি সরযতশরে নিয়ে গেলাম । 

মৃতদেহ স্পর্শ করে তার ওপরে তারা আছড়ে পড়লেন । তারপরে পাত্রের 
উদ্দেশে বললেন, তুমি আমার সত্যের বলে বীরলোক লাভ কর। যে তোমাকে 
নাশ করল, তারও এ রকম গাঁত হবে। | 

পরে দশরথকে বললেন, তুমিও প্,ন্রশোকে মৃত্যুম:খে পতিত হবে । তুমি না 
জেনে আমার এই পাদ্রকে নষ্ট করেছ, এই কারণে আম নিদারুণভাবে 
তোমায় এই অভিশাপ দিচ্ছি যে, এইমান্র আমার যেমন পুত্রশোক হয়েছে, 
এইরকম পূভ্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করতে হবে। 

বহ্কাল দশরথ অপনুন্রক 'ছিলেন। কন্তু এই অভিশাপ তো বথা হবার 
নয়। তাই "তাঁন পত্রের 'িপিতা হলেন । আপাতত আঁভশাপাঁট আশীবাদ, 
কিন্তু পরিণতিতে অভিশাপ নেমে এলই । লোককথার এই পাঁরচিত মোটিফাঁট 
মহাকাব্য সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন বাল্মীক। 

ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তে আবহমান কাল থেকে লোকসমাজে অসংখা 
রামকথা 'লাখত আকারে গ্রাথত হয়েছে । যাঁরা খত রংপ দিলেন তারা 
সাধারণত লোককবি, তাদের কাব্যরশীততে এক ধরনের অশিক্ষিতপদুত্ব রয়েছে । 
ভারতের আদিবাসীদের মধ্যেও এই ধরনের লৌকিক রামায়ণ প্রচলিত রয়েছে । 

এইসব রামকথায় বাজ্মশীকর মূল কাঁহনরাট অনুসরণ করা হয়েছে । অথাৎ 
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চার ভাই, সীতা, বনবাসঃ রাবণের সীতাহরণ, রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সীতা 
উদ্ধার--এই মূল কাছিনী অংশটি প্রায় আবকৃতই রয়েছে । কিন্তু যেসব 
উপকাহনী মূল অংশের সঙ্গে যন্ত হয়েছে সেগুলো বাল্মীঁকি রামায়ণে নেই। 
এর কারণ, লৌকিক 'কিংবদাস্তগুলো এইসব রামায়ণে স্বাভাঁবকভাবে প্রাধান্য 
পেয়েছে । স্থানীয়ভাবে যেসব কাহিনী লোকসমাজে জনাপ্রয় ছল, লোককাঁব 
কিংবা কথক সেগলোকেই গ্রহণ করেছিলেন । যে এলাকার রামায়ণ, সেই 
এলাকায় সমীক্ষা করে দেখা 'গয়েছে লোকসমাজের মধ্যে রামসীতাকে কেন্দ্র 
করে 'বাচত্ সব লোককথা প্রচালত আছে। সেগুলোই তাদের 
রামায়ণে অন্তভূর্ত হয়েছে । 

কিছ লোককাঁব ছিলেন যারা সংস্কৃত জানতেন, বাল্মশীকি রামায়ণ পড়ে 
আণুলিক ভাষায় রামকথা দিখতে অন:্রাঁণত হয়োছিলেন। কিক্তু এইসব 
রামায়ণও কোনোভাবেই বাজ্মশীক রামায়ণের অনুবাঁদত রূপ নয়। রামকথা 
1লখবার সময় তারা লৌকিক উপাদানকেই বোঁশ প্রাধান্য 'দিয়েছেন। তাদের 
উদ্দেশ্য ছিল, তাদের 'লাঁখত রামকথা সেই লোকসমাজে জনাপ্রয় হোক। তাই 
সংস্কৃত রামায়ণের কাঁহনী ভালোভাবে পড়লেও জনপ্রয় প্রচলিত কাঁহনকে 
কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেন ?ন। 

বাম্মীকির রামায়ণ রচনার প্রাথামক উপাদান সংগ্রহের বিষয়াট আমরা 

তার রামায়ণের মধ্যে থেকেই জানতে পাঁর। অন্যান্য আগ্চালক ভাষার 
রামায়ণে যেসব বিচিত্র কাহনী অংশ ছাঁড়য়ে আছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে 
সংস্কৃত রামায়ণের পীবাদত” গবষয়াটি আরও স্পম্টভাবে উপলধ্ধি করা যায়। 

কথক অনেক সময়েই সামনে বাজ্মশীক রামায়ণের পথ রেখে রামায়ণ গান 
করতেন। সেক্ষেত্রে মূল সংস্কৃতের কাহিনীর বিকৃতি ঘটা সন্ভব নয়। 'ক্তু 
কথক রামকথা শোনাবার সময় এলাকার গ্রচাঁলত কাঁহনীঁটিই বলে যেতেন। 
নইলে শ্রোতারা অসম্ভুষ্ট ও 'িরন্ত হতেন। লোকসমাজের কাছে শবাঁদত” 'বষয় 
না বললে কথক আঁপ্রয় হতেন। আজও বহার-উত্তরপ্রদেশের গ্রামীণ এলাকায় 
এই দৃশ্য চোখে পড়বে । সামনে খোলা রয়েছে সংস্কৃত কিংবা তুলসশদাসী 
রামায়ণ, কিন্তু কথক বলে চলেছেন লৌ?িকক রামায়ণের কাঁহনী। "বহারের 
ধগারাঁড জেলার বোনয়াড গ্রামে ও উত্তরপ্রদেশের হারদ্বারের কনখলে এই ধরনের 
কথকভা শনোছি। কথককে জিজ্ঞাসা করাতে তান অকপটে বলেছেন, 
গাঁওগঞ্জের মান্ষেরা তাদের বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে এই রামকাহিনীই জেনে 
এসেছে, অন্যরকম বললে তারা প্রণামী পর্যন্ত 'দিতে চায়না, মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ 
করেও বসে, বলে, রামকথা ঠিক হচ্ছে না। এই মানাঁসকতা স্বাভাবিক বলেই 
কথক কোনো ঝণ"কি নেন না, তারও জাবকা এর সঙ্গে য্ত। 

যাঁদ বাল্মশীক রামায়ণ থেকেই সরাসার লোকসমাজে রামকথার প্রচার হত, 
তবে 'বাভল্ন এলাকায় 'বাঁভন্ন কাঁহনণ গড়ে উঠত না। সাঁওভাল আঁদবাসগ 
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রামায়ণ, বাংলাদেশ, গুজরাট, মধ্যভারত, দক্ষিণভারতের রামায়ণ কাছিনী এক 

নয়। আবার আরও ছোট ছোট জনগোষ্ঠীতে অন্যরকম কাছিনী রয়েছে । 
রামকথার মূল উৎস লোকসমাজে; তাই কাঁহনীর এত বৈচিন্য । লোকসমাজ 
তাদের এরীতহ্য সম্পকে সচেতন ও রক্ষণশশীলঃ নিজস্ব মানাঁসক ও মানাঁবক 
সম্পদ তারা সহজে ভূলে যায় না, পাঁরত্যাগও করে না। আবার বাইরের 
কোনো 'কিছদকেই সহজে গ্রহণ করে না। তাদের মধ্যে রামকথা প্রচলিত না 
থাকলে এই কা'হনীকে তারা কোনোভাবেই এমন আপন করে লালন করত না। 
আরোপিত কাহিনী লোকসমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রচারিত ও 'বাদত+ 
রামকথা, লোকসমাজের লোককথার অনন্য কাঁব্যক রূপ 'দিলেন মহাকাবি 

বাল্মীকি। 

মহাভারত মহাকাব্য 

মহাভারত রচনার সঠিক কাল-নির্ণয় আজও করা যায় নি, করা সহজও নয়। 

প্রাচীনপন্থী অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ৩০০০ খাস্ট পূবাঁষ্দে মহাভারত রচিত 
হয়োছিল ৷ পকন্ত; এর সপক্ষে হীতিহাস-সম্মত কোনো প্রমাণ নেই। 

ইউরোপীয় গবেষকরা বলেছেন, মহাভারত খীস্ট পর্ব পণ্চম ও চতুর্থ 
শতান্দীর মধ্যে রাঁচিত হয়োছল । আসলে মহাভারত এক সময়ে রাঁচিত হয়ানি, 
এক কবিরও রচনা নয়। সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ গবেষকের 'সিধ্ধান্ত এই 
মহাকাব্য আনুমাঁনক ১৫০০ খুটস্ট পবাষ্দে রাঁচত হয়েছিল, অন্তত মূল 
কাঠামোটি। খস্ট জন্মের সময়কালেও মহাভারতে নতুন নতুন রচনা 
অন্তভূন্ত হয়েছে । নানা কাঁবর রচনা এর মধ্যে থাকলেও কৃষণদ্বেপায়ন 
বেদব্যাসের নামেই সমগ্র মহাকাবটি প্রচারিত হয়েছে । 

ভারতবর্ষের নানা অণ্চলে মহাভারতের ভিন্ন 'ভিন্ন ভাষ্য পাওয়া গিয়েছে, 
একটি ভাষ্যের সঙ্গে অন্য ভাষ্যের 'বাঁচত পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায় । সাদশ্যই 
বেশি, কিন্তু অমিলও রয়েছে । 

মহাভারতকে বলা হয়েছে সধাহতা। সংহতা শব্দের অর্থ সংগ্রহ, 
একন্রীকৃত, একব্রীভূত। অর্থাৎ একে সংগ্রহগ্রশ্থ বলে প্রাচীনকাল থেকেই 
অভিহিত করা হয়েছে। এইস[ত্রে বলা হয়েছে যেসব খণ্ড খণ্ড আখ্যান 
ও এীতহয সেই কালে প্রচালত ছিল তাই মহাভারতে সংকাঁলত 
হয়েছে । এই ক্ষেত্রে রামায়ণ রচনার সঙ্গে মহাভারত রচনার আশ্চর্য মিল 
রয়েছে । লৌকিক উপাদানই দূই মহাকাব্যের আদি উৎস। রামায়ণ 
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মহাকাব্যের মধ্যেই যেমন রয়েছে এর নির্দশন, তেমনি রয়েছে মহাভারতের 
মধ্যেও । 

মহাভারত কাব্য ও ইতহাস। মহাভারতকার নিজেই সেকথা বলেছেন। 
সত্যবতী সত ব্যাসদেব প্রজাপতি ব্রহ্ধাকে বলেছেন, ভগবন্ ! আম এক অদ্ভুত 
কাব্য রচনা করেছি। ব্রহ্মা বললেন, তুমি জন্মাবাঁধ সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা 
ব্যবহার করান, তুমি সবসময় ব্রক্ধবাঁদনী বাণী ম.খে উচ্চারণ করে থাক, এখন 
যখন নিজের রচিত মহাভারতকে কাব্য বলে 'িদে'শ করলে, তখন এই গ্রন্থ কাব্য 
বলে পরিগাঁণত ও প্রখ্যাত হবে। তোমার এই কাব্য অন্যান্য কাঁবর কাব্য 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হবে সন্দেহ নেই। 

বেদব্যাস আবাব নিজেই একে ইতিহাস বলেছেন। তন ইতিহাস রচনা 
করেছেন, ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ করেছেন । আঁদপর্কে মহাভারত- 
প্রশংসায় বলা হয়েছে, দধির মধ্যে নবনশত, 'ছ্বিপদের মধ্যে ব্রাঙ্গণ, চারবেদের মধ্যে 

আরণ্যক, ওষাঁধর মধ্যে অম-ত, ইদের মধ্যে সমদ্্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেন যেরকম 
শ্রেষ্ঠ, ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস রচিত মহাভারত সেরকম শ্রেষ্ঠ । তাই 
মহাভারত কাঁব-কষ্পনায় স্ষ্ট শুধু মহাকাব্য নয়, সেকালের ইতিহাসও । এই 
ইতিহাসে লোকমানসের প্রাতিচ্ছাবও রয়েছে । 

সেকালের অনেক প্রচলিত আখ্যান সংকলন করলেন বেদব্যাস। এই 
আখ্যান বেদব্যাসের আগেও অনেক কাঁব শনয়ে গিয়েছেন। সেসব পর্াথ 

কোথায় হারিয়ে গিয়েছে । তবে মহাভারতের কাহিনীও যে আগে থেকেই 
জনসমাজে প্রচারত ও 'বাঁদত ছিল তার প্রমাণ মহাভারতেই রয়েছে। 
মহাভারতের কাহনীর উৎসস্ছল লোকসমাজ ৷ 

আদপর্বে 'নৈমিষারণ্যে সতের আগমন" অংশে বিষয়টি সুস্পম্টভাবে বলা 

হয়েছে । লোমহর্ষণ-পূত্র পৌরাণিক সৌতি ছিলেন মহাভারতকথক । তান একাঁদন 

এলেন নৈমিষারণ্যে । খাঁষরা বললেন, হে কমললোচন সতনম্দন! এখন 
কোথা থেকে আসছেন 2 এতাঁদন কোথায় কোথায় ভ্রমণ করলেন 2 সবাক 

[বস্তারত বল.ন। 

সৌঁতি বললেন, আম মহাত্মা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে িয়েছিলাম । 

সেখানে বৈশম্পায়নের মুখে কৃষ্ত্পায়ন কথিত মহাভারতীয কথা 

শুনলাম । সেখান থেকে অনেক তীর্থ দর্শন করে অনেক আশ্রমে ভ্রমণ 

করে শেষকালে সমস্তপণ্ক তীর্ঘে গেলাম; এখানে আগে কুর্ ও পাণ্ডব এবং 

উভয়পক্ষের রাজাদেব মধ্যে তুমূল সংগ্রাম হয়েছিল। সেখান থেকে এই 
আপনাদের পাঁবন্ত্ আশ্রমে এলাম । 

খাঁষরা বেদব্যাস কাঁথত ইতিহাস শুনতে চাইলেন । কেননা, এই ইতিহাস 
সমস্ত উপাখ্যান থেকে শ্রেষ্ঠ ও নানা শাস্ত্রের সার-সংকলন করে রচিত। 

সৌ'তি বললেন, আমি বেদব্যাস কথিত অতি পাবন্র বিচিত্র হীতহাস বর্ণনা 
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করব। এই বিশাল পাঁথবীতে কত শত মহাত্মা এ ইতিহাস বলে গিয়েছেন, 
অনেকেই বলছেন এবং ভবিষ্যতেও বলবেন । 

স্পস্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, মহাভারতের কাহনশ বেদব্যাসের কাব-কজ্পনা নয়, 
সমাজে আগে থেকেই যথেম্ট জনাপ্রিয় ছিল। লোকসমাজের লোককথা-গাথা- 

1কংবদাস্ত-প্রাবৃত্ত একাঁন্রত করে বেদব্যাস নিজের কাঁবমন ও বৈদ্ধ্য যুস্ত করে 
অনন্য কাব্য-ইতিহাস মহাভারত রচনা করলেন । 

রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন “জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস । লৌকিক 
উপাদানের 'বিষয়াট চিন্তা করেই রবান্দ্রনাথ মহাভারত সম্পর্কে ইতিহাস-সম্মত 
মন্তব্য করেছেন, “আর্ধসমাজে যতাঁকছ: জনশ্রুতি ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল তাহাদিগকে 
তিনি এক করিলেন। জনশ্রুতি নে, আধসমাজে প্রচলিত সমস্ত বি*বাস, 
তকরশীবতর্ক ও চারন্রনীতিকেও তান এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির 

সমগ্রতার এক বরা মযার্ত এক জায়গায় খাড়া কারলেন। ইহার নাম দিলেন 

মহাভারত |" 

মহাভারতের অসংখ্য আখ্যান তৎকালীন ভারতবর্ষের ব্যাপক জনগণের মধ্যে 

প্রচারিত ছিল আর সেসবের সংকলিত রঃপই মহাভারত । তাই মহাভারত 
সংহতা । 

মহাভারতে স্থষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ 

মহাভারতের কাঁহনী-গঠন অত্যন্ত জাঁটল। এর মধ্যে যেসব ধর্মনীত 
ব্যবহারনীতি ও দর্শন আলোচনা করা হয়েছে তা উচ্চাঙ্গের চিন্তা-চেতনা-মননের 
ফসল । সামাজিক সভ্যতার একটি বিশেষ স্তরে না পেশছলে এসব চিন্তার 
প্রকাশ সম্ভব নয়। অথচ সাম্টৃবিষয়ক এমন একটি লোকপুরাণের সন্ধান 
আঁদপর্বে রয়েছে ঘা প্রায় আদম সমাজের চিন্তার প্রতিফলন বলে মনে হয়। 
লৌকিক এই ধারণাটি উচ্চতর সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে । লোকসমাজে প্রচলিত 
প্রাচশন ধারণাটি আবকৃতভাবে মহাভারতকার গ্রহণ করেছেন। 

দীর্ঘ বিবর্তনের ধারায় জীবনের জয়যান্লায় মানুষ যখন সাত্যকার মানুষ 
হয়ে উঠল, তখন একট প্রশ্ন তাকে বারবার ভাঁবয়ে তুলেছিল । এই বিধ্বত্রক্ষাণ্ড 
ধিভাবে সৃষ্টি হল? মানুষ-পশুপাখি ভাবে সৃষ্টি হলঃ এই “কেন ও 
শকভাবে'র উত্তর খ'জতেই মান্ষ লোকপুরাণ সৃষ্টি করেছিল। ডিম 
সম্পার্ত লোকপুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন । ডিমের 'ববর্তনট প্রাচীন মানুষের 
কাছে 'ছিল পরম 'বস্ময়। 'ডিম তো একাঁট জড় পদার্থ । সে 'নিজে নড়াচড়া 
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করতে পারে না। 'ডিমকে ভেঙে ফেললেও তার মধ্যে থেকে কোনো প্রাণণ 
বোরয়ে আসে না, বের হয় কিছু সাদা ও রঙিন তরল পদার্থ । অথচ 
কিছ্কাল মায়ের বকের তলায় থাকার পরে তার মধ্যে থেকে একটি সঙ্ীব প্রাণ 

ফুটে বেরোয়। অথচ খোলসের মধ্যে দিয়ে কোনোঁকিছুই তো প্রবেশ করানো 
হয়নি! নারী-পুর.ষের মিলনেই প্রাণের জন্ম হয়, এক্ষেত্রে প্রাণ জন্মাচ্ছে 
অন্যভাবে । জীবতত্বের বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল বলেই এই ঘটনা মানুষকে বিস্মিত 
করেছে । আর এই বিস্ময় থেকে 'ডিমকে কেন্দ্র করে প্রাচীন লোকপ.রাণের জদ্ম 
হল। 

পৃথবার প্রাচীনতম সভ্যতাগুলিতে 'ডিমকে কেন্দ্র করে অসংখ্য লোকপরাণ 

সৃষ্টি হয়েছে। যেখানেই ডিমের লোকপুরাণ পাওয়া যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এই 
সব সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন । মহাভারতে যে লোকপ:রাণ্ণাট সংকাঁলত হযেছে 
সেটিও খুব প্রাচীন ?চন্তার পাঁরচয় বহন করছে । আর লৌকিক কথার ভাণ্ডার 
থেকেই এট মহাকাব্যে অন্তভূর্ত হয়েছে । 

একেবারে আদতে 'ছিল ঘোর অন্ধকার,--এই ধারণাটিও এই লোকপ[রাণে 
রয়েছে । এটিও খব প্রাচীন বি*বাস এবং নিঃসন্দেহে লৌকিক এরীতহ্যবাহত। 
খকবেদে আছে আদতে দন ও রীত্র কোনো যবাঁনকা ছিল না, 'ছিল 
একমান্র তমসা, অম্ধকারের গভীরে অন্ধকার, অস্থিরতার অবিচ্ছেদ্য তমিস্রা। 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ের পালনেশীয় আদিবাসী লোকপুরাণে আছে, আ'দিতে 
কোনো কিছুই ছিল না, চাঁরাদকে ছল মহাশ্না । আর সেই মহাশন্যেব 
মধ্যে ছিল ঘোর অন্ধকার । এক শান্তধর নিয়ন্তা সেই মহাশ;ন্যের অন্ধকারের 
মধ্যে প্রথম সর্ট করলেন জড় পদার্থকে । তারপর গাছপালা, পশংপাখি এনং 

শেষকালে মানুষের আদি পিতা ও আদ মাতাকে। উত্তর আমোরকার 
পুয়েবলো ইণ্ডিয়ান আঁদবাসী-লোকপরাণে আছে, আদতে জলরাণশ, ভুমি, 
হরণ, ভালুক, চিতা, ব্ষ্টি, বজ্ঞ, বদয্যৎ তারা, মেঘ, কুয়াশা দকছূই ছিল না, 
ছিল গভীর অম্ধকার। গ্রীক লোকপুরাণে আছে, সৃষ্টির আদিতে 
পাতালপ রীর গভাঁরে অন্ধকার 'বরাজ করত। প্রাচীন ব্যাবলন-ম্থমের- 
মেসোপটোময়ার লোকপুরাণেও অন্ধকার ব্রহ্গাণ্ডের বজ্পনা করা হয়েছে । সব 
চিন্তাই লৌকিক এতহা থেকে রূপ পেয়েছে। 

মহাভারতের সংন্টবর্ণনও এই লৌকিক চিন্তা থেকে জম্ম নিয়েছে 
প্রথমত এই িঝবসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত 
বস্তুর বীঁজভুত এক অণ্ড প্রসূত হল। এঁ অণ্ডে অনাঁদ, অনস্ত, আচিন্তনীয়, 
আনির্বচনীয়, সত্যত্বরপ, নিরাকার, 'নার্বকার, জ্যোতিমর়্ ব্রক্ধা প্রবিষ্ট হলেন। 

অনন্তর এ অণ্ডে ভগবান প্রজাপতি ব্রশ্ধা ছুয়ং জম্ম পরিগ্রহ করলেন। 

তারপরে স্থাণ-, স্বায়ভ্ভব মন, দশ প্রচেতা, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র» সপ্তার্ধ? 
চ্তুদশ মন জন্মলাভ করেন। তারপরে জল, পাৃথবী, বায়দ, আকাশ, দশ 
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দক, সংবধসর, খাতু, মাস, পক্ষ, রানি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশ সঙ্জাত 
হল। 

অণ্ড বা 'ডম মানুষের লৌকিক 1বঝ*বাসকে কতদ:র প্রভাবত করতে পেরেছিল 
যার ফলে সে বলতে পারে যে অণ্ডই সমস্ত বস্তুর বাঁজভুত একটি বস্তু। 

মহাভারতে পশুকথ।-রূপকথ 

মহাভারত সংকলন করবার সময় মহাভারতকার সেই কালের অনেক লোককথাকে 
মহাকাব্যের প্রয়োজনে লিপিবদ্ধ করেন । যেগুলো 'ছিল লোকসমাজের মৌখিক 
এীঁতহ্যে, তিনি তার 'লাঁখত রূপ 'দিলেন। এইসব লোককথার রূপরীতি ও 
মোটিফ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, এগ্লো ভেজাল লোককথা । মহাভারতে 
হয়তো একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন উদ্থাপন করা হল, সেই জাঁটল প্রশ্নের উত্তর দিতে 
গগয়ে বস্তা লোককথাঁটি বললেন। অন্য কোনোভাবে জটিল সমস্যার সমাধান 

না করে লোককথার আশ্রয় গ্রহণ করা হল। যেন নাতাঁশক্ষা দেওয়া হচ্ছে 
নীতকথার মাধ্যমে । এইসব লোককথা বলবার সময় এগুলোকে প:রাবৃত্ত, 
ইতিহাস, অপূর্ব হীতহাস, প:রাতন হীতিহাস, বৃত্তান্ত প্রভৃতি 'বাঁভন্ন নামে 
আঁভাঁহত করা হয়েছে । মহাভারতের শাস্তপর্ণেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি 
লোককথা, এগুলো যারধিন্তঠরকে বলেছেন িতামহ ভীম্ম। এই লোককথাগুলি 
তিনি হাজার বছর থেকে দু হাজার বছরের পুরনো । 'লাঁখত রূপ পেলেও এদের 
লৌকিক রূপাঁট কন্তু খুব বোঁশ পাঁরবার্তত হয়ান । 

মহাভারতের শাক্তপর্বে যুধিষ্ঠির ভীঙ্মকে শরণাগত-বাৎসলা বিষয়ে প্রশ্ন 
করলেন, আপনি সমদয় শাস্ব পরিজ্ঞাত হয়েছেন । অতএব, শরণাগত ব্যন্তিকে 
প্রীতপালন করলে যে মহান ধর্মলাভ হয়, তা কীর্তন করূন। 

ভগম্ম সরাসার কোনো উপদেশ না দিয়ে একাঁট পশুকথা শোনান । এই 
পশকথাকে ভীত্ম বলেছেন 'পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস+ । কেননা, বহ পূর্ব থেকেই 
এাঁট প্রচালত আছে । ভার্গব মহারাজা মূচ্কুন্দের কাছে এই 'বাচত্র কথা 
বলেছিলেন। ভপম্ম সেই “অপূর্ব ইতিহাস" য্ধান্ঠরকে শোনালেন । 

পশৃকথার মাধ্যমে পিতামহ বলতে চেয়েছেন শরণাগত ব্যান্তকে আশ্রয় 
দেওয়া প্রধান ধর্ম । যেব্যন্তি শরণাগতকে আশ্রন দের না, তার ভাঁবষ্যৎ 
অন্ধকারময় । যে শরণাগতকে বিনাশ করে, তার মন্তি নেই। পশকথার মধ্যে 
আরও রয়েছে, যে পাঁতিব্রতা নারী স্বামীর অনগমন করে, সে ত্বর্গসুখ অনুভব 
করতে সমথ* হয় । 
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পৌরাণিক ভারতবর্ষের সামাজিক ধ্যান-ধারণার চিত্র ফুটে উঠেছে এই 
“পায়রা ও ব্যাধের' কথার মধ্যে । 

অনেক কাল আগে এক বনে থাকত এক ব্যাধ। সে ছিল খুব নিষ্ঠুর । 
পাখিদের লোভ দোঁখয়ে ষখন-তখন সে তাদের হত্যা করত। তার দেহ কাকের 
মতো কালো, চোখদ-টো লাল টকটকে, পান্দ্টো ছোট, 'িরাট মুখ। তার 
নষ্ঠুর শ্বভাবের জন্য তার বৌ ছাড়া অন্য আপনজন ও বম্ধ-বাম্ধব তাকে 
ত্যাগ করোছিল। 

এঁব্যাধ জাল 'নয়ে বনে বনে ঘরে বেড়াত। পা1খ ধরে তাদের মেরে 
ফেলত আর পাখির সেই মাংস 'বাক্তি করত । এমান করে অনেক কাল কেটে গেল । 
কিন্ত; ব্যাধ নিজের দোষ বুঝতে পারল না। 

একদিন ব্যাধ বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এমন সময় আরগ্ত হল প্রচণ্ড 
ঝড়। একের পর এক গাছ উপড়ে পড়ছে, আকাশের রঙ কালো হয়ে উঠল, 
গদ্য চমকাতে লাগল । প্রবল বেগে বৃষ্টি নামল। জল আর থামে না। 
মাঁটর ওপরে জল জমে গেল । 

ব্যাধ ভয় পেয়ে বনের মধ্যে ঘুরতে লাগল । তার খুব শাত করছে, মনে 

প্রচণ্ড ভয়। কিন্তু বনের সব জায়গা জলে ভুবে 'গয়েছে, দাঁড়াবার উচু কোনো 

জায়গা নেই । যে দু-একটা উ্চু জায়গা রয়েছে, সেখানে আশ্রয় নিয়েছে ?সংহ, 

শয়োর ও অন্য বন্য জন্ত্র। প্রবল বাষ্টতে অনেক পাঁখ মরে গাছের 'নিচে 
পড়ে রইল । ব্যাধ তখনও ঘোরাঘ:র কবছে। 

এমন সময় সেই ব্যাধ এক মেয়ে পায়রাকে দেখতে পেল। সে বম্টর জলে 
গ্লাছের নিচে পড়ে রযেছে। ব্যাধের অবস্থাও কাঁহল। তব স্বভাব যাবে 
কোথায় 2? ব্যাধ পায়রাকে ধরে 1নজের খাঁচার মধ্যে পরে ফেলল । ব্যাধ সেই 
বনে হঠাৎ মেঘের মতো নঈীলরঙের একটা গাছ দেখতে পেল । বশাল গাছ। 
এঁ গাছে থাকে অনেক পাখি । 

আস্তে আস্তে বৃষ্ট ধরে এল। আকাশ পাঁরিছ্কার হয়ে গেল, "ঠিক যেন 
টল্উলে জলের পূকুর। সাদা আকাশে তারা ফুটল। তখন ব্যাধ মনে মনে 
বলল, রাত হয়ে গেল। আমার বাঁড় এখান থেকে অনেক দূরে । এই গাছের 
দিচেই বরং রাত কাটাই । ব্যাধ পাতা 'দয়ে বিছানা তোর করল, একটা পাথরে 
মাথা রেখে শুয়ে পড়ল । তার আজ মনে বড় দুঃখ । 

এ মেঘের মতো নীলরঙের 'বশাল গাছে অনেক বম্ধ:-বান্ধব নিয়ে বাস 

করত এক পায়রা । অনেক 'দিন ধরে সে এঁ গাছে বাস করছে । এ 'দিন সকালে 
তার বৌ খাবারের খোঁজে বোরয়োছিল । রাত হয়ে গেল তব বৌ ফিরছে না। 

তার খুব চিন্তা হল। শেষে বলল, আমার বৌ এখনও কেন ফিরছে না ? 
দিনের বেলা যা ঝড় জল হল! বৌ-এর কিছু হয়নি ত? সেযাঁদ আর না 
ফেরে 2 তার মতো পাঁতপরায়ণা কে আছে ? এখন আমি ক কার? 
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এঁদকে হয়েছে কিঃ ব্যাধ যে মেয়ে পায়রাকে খাঁচায় ধরে রেখোছিল, সেই হল 
পায়রার বৌ। বৌ খাঁচার মধ্যে থেকে স্বামীর কথা সব শুনতে পেল। সে 
তখন মনে মনে বললঃ আমার কোনো গুণ থাক বা নাই থাক, আমার স্বামী যখন 
আমার গুণের কথা বলছে তখন আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে। 

1কছুক্ষণ পর সেই বন্দী বৌ স্বামীকে ডেকে বলল, ওগো, আমি এখন 
তোমাকে যে কাজ করতে বলব, তা ভালোভাবে শুনে তুমি সেইমতো কাজ 
করবে । এই ব্যাধের খুব খিদে পেয়েছে, তার খব শীতও করছে। এই অবস্থায় 
ব্যাধ এসেছে তোমার বাড়তে । ও এখন তোমার শরণাগত, ওকে ভালোভাবে 

দেখাশোনা করা উচিত। আমরা পায়রার বংশে জন্মেছি, আমাদের দেহে শান্ত 
কম। তবু সাধ্যমতো শরণাগতকে পালন করা উচিত। তোমার ছেলেমেয়ে 
হয়ে গিয়েছে, তুমি তাদের মুখ দেখেছ । তাই এখন দেহের মায়া ত্যাগ করে 

ব্যাধকে সন্তুষ্ট কর। আমার জন্য শোক করো না। তুমি বে'চে থাকলে অন্য 
বো গ্রহণ করতে পারবে । 

বৌ-এর এই উপদেশে পায়রা খব আনন্দ পেল। সে ব্যাধকে বলল, এখানে 

তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি মনে করবে তোমার বাড়তেই তুমি আছ। 
তুমি চাও বল। তুম আমাদের বাঁড়তে এসেছ, তুমি আমাদের আঁতাঁথ । 
তুমি যা চাইবে আম সাধ্যমতো তা করব। 

ব্যাধ বলল, পায়রা, আমার ভীষণ শীত করছে । কি করলে আমার 
শীত লাগবে না তাই করো । 

পায়রা গ্রাছ থেকে নেমে এল। অনেক শুকনো পাতা কুড়িয়ে এক জায়গায় 
রাখল। তারপরে আগুন আনতে গেল। আগুন নিয়ে এসে পাতায় আগুন 
ধারয়ে দিল। সুন্দর আগুন জহলে উঠল । ব্যাধ আগ্ন পোয়াতে লাগল । 
আস্তে আস্তে দেহ গরম হল, শীত কমে এল । 

তখন ব্যাধ পায়রাকে বললঃ আমার খুব খিদে পেয়েছে, কিছ খেতে 
দাও। 

পায়রা বলল, আমার বাসায় তো কোনো জমানো খাবার নেই ! ক দিয়ে 
তোমার খিদে মেটাই 2 আমরা এই বনে বাস করে 'দিনের খাবার 'দিনে যোগাড় 
করে খাই। আমাদের কিছুই জমানো থাকে না। 

পায়রা এই কথা বললেও মনে মনে তার খুব কষ্ট হল। আহা! ব্যাধের 
ধখদে পেয়েছে । অথচ আমরা কোনো কিছুই জমিয়ে রাখতে জানিনা! সে 
তখন ঠিক করল,--নিজের মাংস 'দিয়েই ব্যাধের 'খিদে মেটাবে । ব্যাধকে বলল, 
তুমি একটু দোর কর, আমি খাবার 'দিচ্ছি। 

এই কথা বলে পায়রা আবার শুকনো পাতা জড়ো করল। পাতায় আগুন 
ধাঁরয়ে দিয়ে ব্যাধকে বলল, আমি শুনেছি, আঁতাঁথর সেবা আঁতি প্রধান ধর্ম । 
তোমার সেবা করতে আমার খুব ইচ্ছে করছে। 
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পায়রা এই কথা বলে সেই আগুনকে ?ঘরে 'তনবার ঘ-রল, তারপরে ঝাঁঁপরে 
পড়ল সেই আগুনে । 

পায়রা আগুনের মধ্যে ঢোকা মাত্রই ব্যাধের মন পালটে গেল | সে মনে মনে 
বলল, হায়! এ আমি 'কিকরলাম! আমি এত নিষ্ঠুর! আমি পাখি মেরে 
বেড়াই, তাই আমাকে সবাই িন্দেকরে। আর এখন যা হল তাতে আমার 
আর পাপের শৈষ নেই। হায়! এমন অধর্ম করলাম ? 

আগুনের মধ্যে সেই পায়রাকে দেখে ব্যাধ আবার মনে মনে বলে উঠল, 
আমার মতো নিষ্ঠরে পাপী আর কেউ নেই। পায়রা নিজের দেহ আগনে 
পুড়িয়ে আমায় শিক্ষা দিয়ে গেল । আজ থেকে ঘর-সংসার স্্ীপত্র ছেড়ে আমি 
মরবার জন্য তোর হলাম । আজ থেকে আর কিছ খাব না। গরমকালে 
পুকুর যেমন শাঁকয়ে যায়। আমার শরীরও তেমাঁন শুকয়ে যাবে। খিদে 

পেলেও কছ- খাব না। উপবাস বরে জীবন দেব। 
এই কথা ভেবে ব্যাধ পাখি ধরার লাঠি-শলা-খাঁচা-জাল সব ফেলে পায়রা- 

বৌকে মূন্ত করে সেখান থেকে চলে গেল । 

থাঁচা থেকে বেরিয়ে বৌ কদিতে লাগল, হায় ! আমি এখন কেমন করে বাঁচব ? 
স্বামী ছাড়া বৌ-এর এমন আপনজন কে আছে? তুমি নেই, আমারও আর 
বচিতে ইচ্ছে নেই। 

পায়রা-বৌ এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে পাতার আগুনে ঝাঁপ দিল। অবাক 
কাণ্ড! আগুনের মধ্যে ঢুকে দেখে, তার খামশ নানারঙের মালা, সুজ্দর পোশাক 
ও গয়না পরে পৃষ্পকরথে বসে রয়েছে । পায়রা সেই রথে বৌকে তুলে নিয়ে 
স্বর্গে চলে গেল। পরম সুখে তাদের দিন কাটতে লাগল । 

যখন পায়রা আর পায়রা বৌ রথে করেস্বগের পথে উড়ে যাচ্ছিল, 
তখন ব্যাধ হঠাৎ ওপর দিকে চেয়ে দেখল । দেখল, ওরা দ:জন সুম্দর 
পোশাকে স্বর্গের দিকে চলেছে । ব্যাধের মনে খব দঃখ হল। সে অনাহারে 

থেকে প্রাণত্যাগ করবেই,--একথা ভেবে এঁগয়ে চলল । 

িছদূর গয়েই সে একটা বিরাট সরোবর দেখতে পেল । পদ্মফুলে ভরা 
সেই সরোবর । চারদিকে অনেক পাখ-পাখালি। ব্যাধের খুব তেষ্টা 
পেয়োছিল। কিক্তু সে জলের দিকে ফিরেও তাঁকয়ে দেখল না। সরোবর 
পোঁরয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল । সেই ঘন বনে ঢোকার সময় গাছ-গাছা?লর 
কাঁটায় তার দেহ ক্ষতাবক্ষত হয়ে গেল । রন্ত ঝরতে লাগল । তবৃ সে থামল 
না, বনের মধ্যে দিয়ে এগয়ে যেতে লাগল ৷ হঠাৎ জোরে হাওয়া বইতে শুরু 
করল। হাওয়ার দাপটে ডালে ডালে ঘষা লেগে আগুন জলে উঠল । 

সাংঘাতিক দাবানল । বন জহলে উঠল। গাছ পড়ছে, লতা পড়ছে, পণুপাখি 
পূড়ছে। সমস্ত বনই যেন আগুন হয়ে গেল । 

ব্যাধের কিন্তু একটুও ভয় নেই । বনের চারিদিকে আগুন দেখে তার খ'ব 
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আনন্দ হল। যেখানে বেশ আগন সে তার মধ্যে এগয়ে গেল । সে চায় প্রাণ 

দিতে । প্রচ্ড আগুনে ব্যাধের শরীর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শরীর পুড়ে 
যাওয়াতে ব্যাধের আর পাপের একটুও বাকি থাকল না। সে স্বর্গে চলে গেল। 

অন্য দেবতাদের সঙ্গে সখে-শাঁস্ততে থাকতে লাগল । 
যুধিষ্ঠর পিতামহ ভীগম্মের কাছে জানতে চাইলেন”-_রাজা যাঁদ শত; 

পাঁরবৃত হন, অনেক রাজা যাঁদ এক রাজাকে আক্রমণ করে তবে 'তাঁন কিভাবে 

আচরণ করবেন? একাকী সহায়হীন হয়েও রাজা ভাবে শত্রুদের মধ্যে 
অবস্থান করবে ? প্রকৃত ও কৃত্রিম মিন্রকে রাজা ভাবে চিনবেন? কার 
সঙ্গে সাম্ধস্থাপন করবেন ? কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ? 

পিতামহ বললেনঃ কোনো কোনো সময় শতুও মিত্র হয়ঃ এবং মনও শল্নু 
হয়ে ওঠে । কাজের গাঁত সর্বদা সমান হয় না। দেশকাল বিবেচনা করে 'বম্বাস 

ও সাঁম্ধ করা উচচিত। প্রাণরক্ষার জন্য শন্লুদের সঙ্গেও সাম্ধ করতে হয়। 
যে মূর্খ শন্রুদের সঙ্গে কখনও সন্ধি করতে চায় নাঃ সে স্ুখভোগ করতে পারে 
না। আরযে ব্ন্তি সময়ে মিত্রদের সঙ্গে বিরোধ ও শঘুদের সঙ্গে সম্ধিস্থাপন 
করে, তার ঠীবপ:ল অর্থ ও মহৎ ফললাভ হয়। আম এই উপলক্ষে “বেড়াল 
ও ইশ্দরের কথা” নামে একাঁট “পুরাতন হীতহাস' বলছি। 

পিতামহ জটিল একি 'বষয় বোঝাতে লোককথার আশ্রয় নিলেন। এই 
লোককথাটি রয়েছে মহাভারতের শাস্তপর্বে। ভীম্ম নিজেই বলছেন, এই 
বৃত্বাস্তাট পুরাতন হীতহাস, অর্থাৎ অনেক কাল আগের শোনা লোককথা । 
লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত লোককথা টি ব্যাসদেব মহাকাব্যের প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেন। মোখিক এঁতিহ্য স্থায় লিখিত রূপ পেল। লোককথাটি বিশ্লেষণ 

করলে ভণত্মের উপদেশের মমর্থ অনধাবন করা যাবে। সাম্ধবগ্রহের সময়, 
1িবপদকালে কৃত উপকারের উপযোগিতা ও মিত্রনীতি এই লোককথার মধ্যে 

'নহিত রয়েছে । 
এক ঘন জঙ্গলে এক 'বিরাট বট গ্রাছ 'ছিল। লতা জাঁড়য়ে উঠেছে বটগাছকে 

ঘিরে । সেই বটগাছে ছিল অনেক পাখির বাসা । গাছের গোড়ায় বাস করত 
এক ই'দুর। তার নাম পলিত। সে খুব চালাক। গ্লাছের গশড়তে একশ' টা 
গর্ত করে রেখোছল। গাছের ডালে বাস করত এক বেড়াল। তার নাম 
লোমশ । সে ছিল পাঁখদের যম। 

এইভাবে দিন কেটে যায়। কিছুদিন পরে সেই বনে এল এক চণ্ডাল। সে 
সেই বনে কুটির তোর করে বাস করতে লাগল । সে এ বটগাছের কাছে প্রাতাঁদন 
সন্ধ্যেবেলা ফাঁদ পেতে রাখত । রাত পোহালে সকালে আসত গাছের কাছে। 

ফাঁদে যেসব জাঁবজভ্তু ধরা পড়ত তাদের নিজের কুটিরে নিয়ে যেত। একদিন 
হয়েছে 'ক, সেই বেড়াল হঠাৎ ফাঁদে ধরা-পড়েছে। ইদুর তার শন্লুকে ফাঁদে 
পড়তে দেখেই ফোকর থেকে বৌরয়ে পড়ল । আর কোনো ভয় নেই । বেড়ালের 
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আশেপাশে ঘরঘঃর করছে আর মাঝে মধ্যে আড় চোখে বেড়ালকে দেখছে। 
হঠাৎ ইদুর দেখতে পেল বেড়ালের খুব কাছে খাবার 'জানস রয়েছে । 
বেড়ালকে তো কোনো ভয় নেই! সেলাফিয়ে তার 'পঠের ওপর চড়ে হাসতে 
হাসতে খেতে লাগল । বেড়াল আন্টে 'পষ্টে ফাঁদে বাঁধা রয়েছে । 

এমন সময় অঙ্প দূরে খাবার খখ্জছিল এক বোঁজ। তার নাম হরিত। 
হঠাং ই'দ:রের গায়ের গন্ধ পেয়ে ইশ্দরের দিকে এগোতে লাগল । সেই 
সময় গাছের কোটর থেকে বোঁরয়ে এক পেশ্চা গাছের ডালে এল । সেই পে*চার 
নাম চণ্দ্রক ৷ ইশ্দৃর খেতে ব্যস্ত ছিল, িল্ত; হঠাৎ পাশে ও ওপরে দই শন্ত্ুকে 
দেখতে পেল । ভীঘণ ভয় পেয়ে গেল সে। ভাবতে লাগল, এখন প্রাণে বাঁচি 

কেমন করে ? ভীষণ বিপদে পড়েছি। ফাঁদ থেকে নিচে নামলেই বোঁজ ধরবে, 
আর এই ফাঁদের ওপরে বসে থাকলে পেশচা ধরবে । দুদকেই মৃত্যু । আর 

এর মধ্যে যাঁদ কোনোভাবে ফাঁদ থেকে বেড়াল বেরতে পারে, তবে তার হাত 
থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই । কিন্ত বাঁচতে আমাকে হবেই । "বিপদে ভয় 
পেলে তো চলবে না। বদ্ধ খাটাতে হবে । এই বেড়াল মহা বিপদে পড়েছে। 

ফাঁদে আটকে আছে। এই বেড়াল ছাড়া আমার বাঁচার অন্য কোনো পথ 
নেই। আমার শত্রু বেড়ালও বপদে পড়েছে । আম ওর উপকার করতে 
পাঁর। আমার প্রাণ বাঁচাতে বেড়ালের সাহায্যই এখন একমান্র কাজ। 

আমার এই শত্র বেড়ালের উপকার করে অন্য দই শব্রুর হাত থেকে বাঁচতে 
হবে। এই বেড়াল এখন ঘোর বিপদে পড়েছে, তাই বাধ্য হয়ে সে আমার 
সঙ্গে সান্ধ করবেই। মূর্খ মিত্রের চেয়ে পণ্ডিত শন্রুর সাহায্য নেওয়াই 
ভালো। যাঁদ এই বেড়াল পণ্ডিত হয়, তাহলে বেড়ালের সাহায্যেই আমার 

প্রাণ রক্ষা পাবে। 
এইসব কথা ভেবে চালাক ইশ্দর বেশ নম হয়ে বলল? বম্ধূ, তুমি তো 

এখনও কে'চে আছ । আমি আমার ও তোমার প্রাণ বঁচাবার জন্য তোমাকে 
বাঁচাতে চাই। তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। যাঁদ তুমি আমাকে হিংসা না 
কর, আমার শন্লতা না কর, তবে তোমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাব। 
আম একটা ফাঁন্দ এ*টেছি, তাতে তুমিও ফাঁদ থেকে মণীন্ত পাবে আর আমিও 

গবপদ থেকে বাঁচব। তাকয়ে দেখ, সামনে বোঁজ আর মাথার ওপরে পেশ্চা। 

ওরা দুজন যাতে আমাকে আক্মণ করতে না পারে তার জন্য তুম চেস্টা কর। 

এখন তুমি আমার পরম বদ্ধ;। যাইহোক, এখন তোমার প্রাণের কোনো ভয় 
নেই । আম বন্ধুর মতোই কাজ করব। আম ছাড়া কেউ তোমাকে এই ফাঁদ 

থেকে বাঁচাতে পারবে না। আঁম তুমি একই গাছের 'িচে-ওপরে বাস করাছি। 
তাই একে অন্যকে সাহায্য করা উচিত। আমি তোমাকে ফাঁদ থেকে বাঁচা, 
খৃকম্তু তার আগে আমাকে তোমায় বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে। 
বেড়ালও কম ব্প্ধমান নয়। সে জের বপদের কথা জানে । তাই 
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ইদরের দিকে মিটমিট করে চেয়ে বললঃ বন্ধু, তুমি যে আমার প্রাণ ঝাঁচাতে 
চেয়েছ, তাতে আমি তোমার ওপর খুব সম্ভষ্ট হয়েছি। যদ মনেকর 
আমাদের দুজনের মধ্যে ভাব হয়েছে, তবে আর দোর কর না। আমরা 
দ্জনেই ঘোর বিপদে পড়েছি। এখন তাড়াতাঁড় ভাব করাই ভালো। যা 
হয় তাড়াতাড়ি কর। আমি বাঁধন থেকে মস্ত হলে তোমার উপকারই করব। 
আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি । তুমি আমাকে তোমার অধীন বলে 
জানবে । 

ইস্দ্র বেড়ালের মনের কথা বুঝে বলল, বদ্ধ, ি করতে হবে তাই বলছি । 
বোঁজকে দেখে আমার ভীষণ ভয় লাগছে আর পেশ্চা আমার প্রাণ তে এই 
বুঝ ঝাঁপয়ে পড়বে। তাই আম তোমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ব। 
তুমি আমাকে মেরে ফেল না। আম কথা 'দিচ্ছ, তোমার ফাঁদ কেটে তোমাকে 
বিপদ থেকে বাঁচাব। 

বেড়াল তাড়াতাড়ি বলল, তুমি আমার কোলের মধ্যে ঢুকে পড়। তুম 
আমার প্রাণের বম্ধু, তোমার দয়াতে আমি ফাঁদ থেকে মবন্ত হতে পারব। 

আবার জীবন ফিরে পাব। তুমি আমাকে যে আদেশ দেবে, আমি তাই মেনে 
চলব। দুজনে ভাব কার। তোমায়-আমায় আর কোনো ঝগড়া-ঝাটি নেই। 
আমার কোলে ঢুকে পড়। দোঁর করলে বিপদ বাড়বে। 

বেড়ালের মনের ভাব বৃঝতে পেরেই ই'দুর বেড়ালের কোলের মধ্যে লুকিয়ে 
পড়ল। ছোট্ট ছেলে যেমন বাবা-মায়ের কোলের মধ্যে শুয়ে থাকে । তখন 
বোঁজ ও পেশ্চা বেড়াল-ই'্দুরের বন্ধুত্ব দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন 
অবাক-করা বম্ধত্ব তারা আগে দেখোন। বুঝতে পারল, এ ই'দরকে আর 
খাওয়া যাবে না। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। মন খারাপ করে তারা 
দুজনে দুদিকে চলে গেল । 

এঁদকে বেড়ালের কোলের মধ্যে লুকিরে থেকে ইশদূর ফাঁদের দাঁড় কাটতে 
লাগল। শিকারী চণ্ডাল পশর নাড়ী 'দিয়ে ফাঁদের দাঁড় তোর করেছিল। 
তব ফাঁদ কা.তে অনেক দোঁর হচ্ছে। তখন বেড়াল বলল, ভাই, তোমার 
[বপদ তো কেটে গিয়েছে । তবে ফাঁদ কাটতে তোমার এত দের হচ্ছে কেন? 
ব্যাধ হয়ত এক্ষীন এখানে চলে আসবে । ভাই, তাড়াতাড়ি ফাঁদ কেটে দাও। 

বেড়ালের কোলের মধ্যে থেকেই ইশ্দুর বলল, বম্ধূ, তুম শান্ত হও ব্য্তু 
হয়ো না, ভয় পাওয়ার কিছ নেই। কোনটা ঠিক সময় তা আমিখব 
ভালোভাবে জাঁনি। সে সময় কখনই পার হয়ে যাবে না। অসময়ে কাজ 
শুরু করলে তাতে ফল পাওয়া যায়না। ঠিক সময়ে কাজ শুরু করলেই 
সবার উপকার হয়। আমি যদি অসময়ে তোমায় মস্ত করে দি, তধে তোমার 
কাছ থেকে আমার বপদ ঘটতে পারে । তাই তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে, 
গ্গুধূশংধ ব্যস্ত হয়ো না। ব্যাধ অস্ত্র নিয়ে এখানে এলে আমাদের দুজনেরই, 



ভয় লাগবে । ঠিক সেই সময়ে আমি তোমার ফাঁদ কেটে দেব। তখন তুমি 
ফাঁদ থেকে মস্ত হয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে গাছে চড়বে, আমিও গাছের গর্তে 
ঢকে পড়ব। 

তখন বেড়াল বলল, বন্ধ, আমি যেমন তাড়াতাঁড় তোমাকে বিপদ থেকে 
উদ্ধার করেছিলাম, তুমিও সেইরকম আমাকে এখনি মুন্ত কর। বোশদেরি 
হলে আমাদের দজনেরই ঘোর 'াবপদ ঘটতে পারে। ফাঁদ কেটে দাও বম্ধু। 
আর তুম যাঁদ আমাদের আগের শত্রুতা ভেবে দের কর, তবে আয়ু শেষ হবে। 
আমি যদ না বৃঝে কোনো'দন তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাঁক, তবে 
এখন ক্ষমা চাইছি। তুঁমি আমায় মুক্ত করে দাও। 

ইদুর বলল, বন্ধ: নিজেদের স্বার্থের জন্যই আমরা একে অপরের কথায় 
বিশ্বাস করোছি। আমাদের দ্জনের মধ্যে ষে বদ্ধংত্ব গড়ে উঠেছে তাতে ভয়ের 
সন্তাবনা আছে। বলবান ব্যান্তর সঙ্গে বম্ধত্ব করে খুব সাবধানে নিজেকে 
না বাঁচাতে পারলে ভয়ের ব্যাপার হতে পারে । তাই পৃঁথবীতে কেউ কারও 

স্বাভাবিক শব্রু বা বন্ধ, নৈই। কেবল কাজের খাঁতিরেই একজনেব সঙ্গে 

অন্যজনের বন্ধৃত্ব বা শন্তুতা গড়ে ওঠে । হাতি দিয়েই বনের হাতি ধরা হয়, 
সেরকম অর্থ 'দয়ে অর্থ সাত হন । কাজ শেষ হয়ে গেলে কেউ আর তার 
সম্মান করেনা। তাই সব কাজেরই 'কছুটা বাঁক রেখে শেষ করা উচিত। 
ব্যাধ এখানে এলে তাঁম আমাকে আক্রমণ না করে ভয়ে পালাতে চেস্টা করবে। 

তাই ঠিক সেই সময়েই আমি তোমাকে ফাঁদ থেকে মস্ত করে দেব। সব দাঁড় 
আ'ম কেটে ফেলোছি, আর মানত একটা বাকি আছে। খুব তাড়াতাঁড় আমি 
সেটাও কেটে দেব। তুমি শান্ত হয়ে বসে থাকো । 

বেড়াল আর ই'দর এইভাবে কথাবার্তা বলছে। এমন সময় রাত শেষ হয়ে 
প্রভাত হল। রাত শেষ হয়ে আলো ফুটলে বেড়াল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। 

অঞ্প পরেই পাঁরঘ নামে এক কালো লম্বা-চওড়া' ব্যাধ ফাঁদের দিকে এগোতে 
লাগল । তার সঙ্গে অনেকগৃলো কুকুর । 

বেড়াল সেই ব্যাধকে দেখেই ভয়ে ইদ্রকে বলল, বম্ধু, এখন দি করবে ঃ 

বেড়ালের একথা শেষ না হতেই ইশ্দূর ফাঁদের শেষ দাঁড় কেটে 'দল। 
বেড়াল ফাঁদ থেকে মূন্ত হয়েই দৌড় 'দিল, লাফষে গাছে উঠে পড়ল। 
ই'দুরও দৌড়ে গাছের কোটরে ঢকে পড়ল। ব্যাধ ফাঁদের কাছে এসে অবাক 

হল, চারাদকে তাঁকিসে দেখল । শেষকালে হতাশ হয়ে ফঁদি তুলে নিয়ে বনের 
পথে চলে গেল। 

ঘোর বিপদ থেকে মস্ত হযে গাছের ডালে বসে বেড়াল গর্তের ইসদ্রকে 
বলল, বম্ধ, তুমি আমার উপকার করেছ ৷ তুমি আমার পরম বন্ধ । এখন 
তো আর কোনো 'বপদ নেই। এই সখের সময়ে তুমি কেন দূরে আছ 

বম্ধ? আমার সব বদ্ধুবাম্ধব এখন থেকে তোমায় পূজো করবে। তুম 
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আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছ, তোমাকে পুজো করব নাঃ তুমি আমার সব 
দিছর মালিক হও । তুমি মন্ত্রী হয়ে আমাকে তোমার ছেলের মতো শাসন কর। 
আম নিজের জীবন 'দিয়ে পণ করছিঃ! আমার কাছ থেকে তোমার কোনো 
পদ ঘটবে না। আমি চিরকাল তোমার অধীন হয়ে থাকব। 

বেড়ালের এই কথা শুনে ইশ্দূর মধুর গলায় বলল, বম্ধ্ লোমশ, আমি 
তোমার সব কথা শনেছি। তুমি যা বললে তা সবইঠিক। এখন আম 
যা বলব তা মন দিয়ে শোন। শত্রু 'মিন্র দুজনকেই ভালোভাবে পরখ করা 
দরকার ৷ ধকন্তু সেটা বড়ই কঠিন। অনেক সময় শুরা মিত্র আর 
মিত্রা শন্তু হয়ে যায়। এই জগতে কেউ কারও বন্ধু নেই। শুধু স্বার্থের 
জন্যই কেউ কারও বন্ধু হয়, কখনও শত্রু হয়। চিরকালের জন্য মিত্রতা কিংবা 
শত্রুতা প্রায়ই দেখা যায় না। এই জগতে সব লোকই নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত । 
বদ্ধ তুম ফাঁদ থেকে মত্ত হয়েই স্বার্থপর হয়ে উঠলে ? তুমি এখন যে 
মধুর ভাষায় আমাকে ডাকছ, তা শহধুমান্র তোমার স্বার্থের জন্য । তোমার 
সঙ্গে আমার যে বম্ধূত্ব গড়ে উঠেছিল তায বিশেষ কারণ 'ছিল। কিন্তু এখন 
অমন ভাব জমাবার কি দরকার 2 তোমার খাদ্য হওয়া ছাড়া আমি তো' আর 
কোনো কারণ দোখনা। কম্ত; তুমি যাতে আমাকে খেতে না পার, 
সেদিকেও আমি খেয়াল রাখব। মেঘ যেমন সব সময় নিজের আকার 
পাল্টে ফেলে, তোমার ভাবও সেইরকম । আজকেই ফাঁদে পড়বার আগে 
তুমি আমার শন্তু ছিলে, আবার আজই তুমি আমার বন্ধু হয়েছ। যতক্ষণ 
আমাদের দরকার ছিল; ততক্ষণ আমরা বন্ধ ছিলাম। দরকার ফুরিয়ে 
গিয়েছে, ভাবও মিলিয়ে গিয়েছে । তুমি আমার স্বাভাবিক শঙ্লু, কাজের 
খাতিরে ব্ধূ হয়েছিলে। তাহলে তুমিই বল বদ্ধ্ঃ এত কথা জেনেও আমি 
কেন তোমার ফাঁদে পা দেব? তোমার শীল্ততে আমি মন্ত হয়েছি, তুমিও 
আমার শক্তিতে মস্ত হয়েছ। আর তোকোনো দরকার নেই। আমাকে 
খাওয়া ছাড়া তোমার আর কোনো অভিসম্ধি নেই। আমি খাদ্য, তুমি 
খাদক । আমি দুববল, তুমি সবল । আমাকে খাওয়ার জন্যই এখন আমার 

এত প্রশংসা করছ। তোমার খুব খিদে পেয়েছিল বলেই খাবারের খোঁজে 
বেরিয়েছিলে হঠাৎ ফাঁদে আটকা পড়োছিলে । সেই তখন থেকে কিছ: খাওাঁন। 
তাই ফাঁদ থেকে ছাড়া পেয়ে তোমার আরও খিদে পেয়েছে । তাই 'খিদের 
জবালায় তুমি কোশল করে আমাকে খেতে চাও। আর যদি আমাকে খেতে 
না চাও তব তোমার কাছে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা, তোমার ছেলে-বো 
আছে। তারা কেন আমাকে খাবে না? তাই তোমার সঙ্গে আর ভাব 
করব না। ভাব করার কারণ এখন আর নেই। তোমার ভালো হোক । আম 
চললাম । তোমাকে দূর থেকে দেখেও ভয় করছে। তবে তুমি যদি আমার, 
উপকারের কথা মনে রাখ, তবে আমি অসাবধানে থাকলেও আমাকে মেরো 
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শা। কিস্তত মেলামেশা আমি কখনই করব না। বলবান লো.কর কাছ থেকে 

সবসময় দুরে থাকাই ঠিক। 

বেড়াল ই'দ্রের কথায় বেজায় লজ্জা পেল। তবুও বলল, ভাই ইন্দুর, 
আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি তোমার কোনো আননিষ্ট চিন্তা করানি। বন্ধুর 
অনিষ্ট কখনও করতে নেই। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ বলেই তোমার সঙ্গে 
আমার বন্ধত্ব হয়েছে। তুমি কি করে ভাবলে আম তোমার ক্ষাঁত করব 2 তুমি 
যদ আদেশ কর, তবে আমি-_ছেলে-মেয়ে-বৌ সবাই প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। 
তুমি আমাকে 'বি"বাস কর বন্ধু। 

ইদুর গন্ভার হয়ে বলল, লোমশ, তুমি সাধুঃ তুমি যা বললে আমি সব 

শুনলাম । কিম আমি জানি, যে খ.ব প্রিয় আকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। 
তাই তুমি আমাকে পূজোই কর আর ধনদোলতই দাও, আমি তোমাকে 
কিছ.তেই বি*্বাস করব না। ওগো বেড়াল, তুমি আমাদের চিরকালের 
শত্রু, তোমার থাবা থেকে বাঁচাই আমাদের একমাত্র কাজ। তোমাকে 
কোনো কালে বিশ্বাস করব না। তুমিও নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা 
করবে। 

ইণ্দরের এই কথায় বেড়াল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ব্যাধের কথা তার 
মনে পড়ল । চণ্ডালের ভয়ে বেড়াল মহাবেগে পাণলয়ে গেল। ইদুর গর্তে 
ল.কিয়ে পড়ল । 

যুধাষ্ঠর পিতামহ ভীম্মকে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতামহ! আপাঁন কি 
কখনও কোনো মানুষকে প্রাণত্যাগের পর পুনরুজ্জীবিত হতে দেখেছেন কিংবা 

শনেছেন? অত্যন্ত কঠিন ও জল প্রশ্ন। তখন ?পতামহ নাতির এই 
প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না'দয়ে “শকুন ও শেয়ালের কথা” বললেন । লোককথার 
মাধ্যমে ভীম্ম বলতে চেয়েছেন, একাঁদকে দৈববল ও অন্যদিকে অধ্যবসায় থাকলে 
আশ্চর্য ফল লাভ করা যায়। পোঁরাণক ভারতীয় দর্শনের প্রভাবে ভম্ম 
শুধুই দৈববলের কথা বলেন নি, অধ্যবসায়ের মতো একটি বাস্তব বষয়কেও 

দৈববলের মতোই গুরুত্ব দিয়েছেন । মহাভারতের শান্তপর্বে এই লোককথাটি 
রয়েছে । 

এই লোককথাটির শেষাংশে পার্বতী-মহাদেবের কথা এসেছে । অথচ 
প্রথমাংশে এট লৌকিক জনজীবনের লোককথার সমস্ত গুণ নিয়ে উপাস্ছিত 
রয়েছে। লোককথার শেষাংশে থাকে, শেষকালে দেবতা এসে বর 'দিলেন। 

এখানে পৌরাণিক দেবদেবী এসেছে । উচ্চতর সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হওয়ার 
সময় এই পাঁরবর্তন ঘটে 'গয়েছে। তাছাড়া, এটির প্রাণ ও গঠনরাঁতি 
নিঃসন্দেহে লৌকিক। 

অনেক অনেক কাল আগে নৌমিষারণ্যে একজন লোক বাস করত। অনেক 
দন পরে তার একাঁটি ছেলে হল। শকন্তু ছেলেটি বোঁশাঁদন বাঁচল না। সে 
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অজ্পবয়সে মারা গেল । শুধ্ বাবা-মা নয়, পড়শীরাও খুব কাঁদতে লাগল । 
সবাই খুব ভালোবাসত ছোট্ট ছেলোঁটকে । 

কিস্ত; ক আর করবে! শেষকালে তাকে কোলে নিয়ে *মশানে যেতেই 
হল। কিন্তু কোল থেকে 'িছ'তেই মাটিতে নামাতে মন চাইছে না। ছোট্ট 
ছেলেকে ফেলে রেখে কেউ বাঁড় ফিরতে চাইছে না। শধ,ই কাঁদছে। 

তাদের কান্না শনে এক শকুন সেখানে উড়ে এল । বলল, সবাইকেই একাঁদন 
মরতে হবে। তাই এই ছেলোটকে এখানে রেখে তোমরা বাঁড় ফিরে যাও। 
এখানে হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহকে ফেলে রেখে আত্মীয়রা বাঁড় ফিরে 
গিয়েছে । জগতে জুখ-দ:ঃখ দুই-ই আছে। সবাই কখনও সুখ কখনও দুঃখ 

ভোগ করে। দুনিয়ার নিয়ম হল, সবাইকেই একদিন মরতে ছবে। আর যে 
একবার মারা যায় তাকে আর ফিরে পাওয়া ষায় না। সে আর বে“চে ওঠে না। 
সূর্য ড্বে যাচ্ছে, তোমরা বাঁড় 'ফিরে যাও । 

শকুনের কথা শুনে ছেলেকে মাটিতে শ.ইয়ে 'দিয়ে তারা কাঁদতে কাঁদিতে বাঁড়র 
পথে ফিরে চলল । 

ঠিক সেই সময় গর্ত থেকে ঝোরয়ে এল একটা শেয়াল। তার রঙ কালো । 
সৈ তাদের বকাবকি করে বলে উঠল, তোমরা তো ভীষণ নিয়, একটুও দয়ামায়া 
নেই তোমাদের ! এখনও সূ“ ডোবে নন, দিনের আলো রয়েছে। আর এই 
দিনের আলোতেই তোমরা ভয় পেয়ে গেলে ? ছোট্ট ছেলের স্নেহ ভুলে তোমরা 
বাঁড় ফিরে যাচ্ছঃ মুহূর্তের প্রভাব আত চমৎকার । মূহর্তের প্রভাবে 
এই ছেলে আবার বে*চে উঠতে পারে । যার আধো আধো মিষ্টি কথা শুনে 
তোমাদের মন ভরে যেত, সেই ছোট্ট ছেলেকে ি বলে *মশানে ফেলে রেখে চলে 
যাচ্ছ ? এত তাড়াতাঁড় তার স্নেহের কথা ভুলে 'গেলে ? হায় ! এতদিন পরে 
আমি বুঝতে পারলাম মানুষদের একেবারে দয়া নেই, স্নেহ-মমতা নেই। 
দূর্বল, আভযমস্ত ও শ্মশানে মৃত ব্যান্তর কাছে বদি আত্মীয়-স্বজন থাকে তবে 
কেউ তাদের আকমণ করতে সাহস করে না। তোমরা ওকে ছেড়ে বাঁড় ফিরে 
যেও না। 

কালো শেয়ালের কথা শুনে তারা আবার *মশানে ছেলেটির কাছে 'ফিরে 
এল । তখন শকুন বলল, তোমরা দেখাছ বোকারও অধম। নইলে কোথাকার 
কোন শেয়ালের কথা শুনে ফিরে এলে ? ওর না আছে ব্দাম্ধ, না আছে 'কছন। 

আর তোমরাই বা কেমন ধারা মানুষ ? কাঠের মত পরে আছে যে মরা ছেলে, 
তার জন্য এমন শোক করছ ? শোক করে লাভ নেই। সৌভাগ্য ও দভাগ্য 

জন্ম থেকেই থাকে । তোমাদের দৃভগ্যি, এই ছেলে তোমাদের ছেড়ে চলে 
1গয়েছে। আগের জন্মের ফল। আগের জন্মে সুখদ-ঃখ সংগ্রহ করেই তবে 
মানুষ জন্মায় । তাই তোমরা খব অধর্ম করছ। শোক-স্নেহ ছেড়ে 'দিয়ে 
তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। বথাই কান্নাকাটি করছ। 
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শকুনের এই কথ। শুনে একজন পড়শী বাঁড়র পথে হাঁটা দিল। তখন 
হাকে যেতে দেখে শেয়াল বললঃ এই লোকটি বাঁড় ফিরে যাচ্ছে । বূঝতে 
পারছি, শকুনের কথায় এর স্নেহ চলে গিয়েছে । এই ছেলেটি মারা যাওয়ায় 
তোমাদের যে কত কষ্ট হয়েছে আম তা বুঝতে পারছি । আমার চোখও জলে 
[ভিজে উঠছে। সব বিষয়েই চেষ্টা করা দরকার । খুব ভালোভাবে চেষ্টা করা 
দরকার । চেম্টা করলে দৈববল পাওয়া যায়, দ্টো মিললে কাজ সফল হয়। 

আর মনের বল ও 'নিজের ক্ষমতা 'দয়ে দৈববল লাভ করা যায়। সবসময় শোক 
করা ঠিক না, আহা-উহু করে কোনো লাভ নেই। চেষ্টা করতে হবে। শোক 
কবে কোনো কিছ; পাওয়া যায় না, বরং চেক্টা করলেই ফল পাওয়া যায়। 
অই এই ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তোমরা চেষ্টা কর। স্নেহ ভুলে নিষ্তুর হয়ে 
কেন এখান থেকে চলে ঘাবে 2 তোমরা অপেক্ষা কর । সর্য ডুবে গেলে হয় 
তোমরা ছেলেকে 'নয়ে বাঁড় ফিরবে 'িংবা এখানেই বসে থাকবে । 

তখন শকুন বলল, মানুষ, তোমরা শোন। আমার বয়েস এক হাজার 
বছর। 'কস্তূ কোনোদিন কাউকে বেচে উঠতে দোঁখাঁন। একবাব মারা গেলে 
তাকে আবার বাঁচতে দৌখাঁন। কেউ কেউ জন্মাবার আগেই মায়ের পেটে মরে 
যায়। কেউ জন্মাবার পরে অনেকদিন বেচে থাকার পরে মরে । নানা বয়সে 
প্রাণণ মারা যায়। সবই আঁনত্য । পরমায়; ফ.ণরয়ে গেলেই সে মারা যায়। 
অনেকের অনেক সাধ-আহলাদ থাকে, কিন্তু সে সব না মিটতেই তাদের চলে 
যেতে হয়। তাই এঁ ছেলের জন্য স্নেহ দেখয়ে আজ আর কোনো লাভ নেই । 

আমার কথাবাতাঁ খুব কঠোর বলে তোমাদের মনে হচ্ছে। কিন্ত উপায় নেই। 
যে যায় সে আর ফেরে না। তোমরা বাঁড় ফিরে যাও। 

শকুনের এই উপদেশ শুনে তারা বাড় ফেরার জন্য তোর হল। উঠে 
পড়ল। 

শেয়াল তাড়াতাঁড় তাদের খুব কাছে চলে এল। মৃত ছেলেকে দেখে 
তাদের দিকে মুখ 'ফাঁরয়ে বলল, তোমরা শকুনের কথায় এমন আদরের ছেলেকে 

ফেলে বাঁড় ফিরে যাচ্ছ ? যে মারা গিয়েছে সে-ও আবার বে*চে উঠতে পাবে । 

একেবারে আজগ্াীব কথা নয়। তোমরা এখানে সবসময় কাঁদলে হয়ত কোনো 
দেবতা দয়া দেখয়ে ওকে বাঁচিয়েও তুলতে পারে । 

শেয়ালের কথায় তারা আবার মাটিতে বসে পড়ল । ছেলেকে কোলে তুলে 

1নয়ে আবার কাঁদতে লাগল । 
তাদের কান্না শূনে শকুন আবার উড়ে এল তাদের কাছে। বলল, তোমরা 

অকারণে এই ছেলের দেহ চোখের জলে ভাসাচ্ছ, এর দেহকে 'নয়ে ঘাঁটাঘাঁটি 

করছ । কেউ ওর ঘ্ম ভাঙাতে পারবে না। ও শিশু আর বেচে উঠবে না। শত 

শত শেয়াল শত শত বছর ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করলেও ও ছেলে আর বেচে 

উঠবে না। বৃথা, বৃথা শোক করা । তবে দেবতা যদি বর দেন তবেই এই ছেলে 
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বাঁচতে পারে । তোমরা হাজার কান্নাকাটি করলেও ও বাঁচবে না। কান্নাকাঁট 
করে লাভ নেই। 

শকুনের কথা শুনে ছেলের পড়ণীরা বাঁড় যাওয়ার জন্য উঠে পড়ল। 
ভাবল, সাঁত্য, এখানে থেকে আর কোনো লাভ নেই। 

তখন শেয়াল বলল, এই পৃথিবী বড় ভয়ানক জায়গা, এখানে কারও নিস্তার 
নেই। আপনজনের মৃত্যু বড় কষ্টের । তোমাদের শরীরে ক একট:ও দয়ামায়া 
নেই? এ শয়তান শকুনের কথায় তোমরা ফিরে যাচ্ছ 2 জুখের শেষে দ:ঃখ ও 
দুঃখের শেষে জখ হয়। কেউ চিরকাল সুখ কিংবা চিরকাল দুঃখ ভোগ করতে 
পারে না॥। কোথায় যাচ্ছ তোমরা ? দ:ঃখের শেষে সুখ আসতে পারে । এই 
ছেলে আবার বেচে উঠবে, তোমাদের দুঃখ ঘনচবে। এই শিশংকে ত্যাগ করে 
কোথাও যেও না। 

শকুন বললঃ সম্ধ্যর অন্ধকার নেমে আসছে । *মশানে ছেলেকে ফেলে 
রেখে তোমরা 'ফিরে যাও । শেয়ালেরা চিৎকার করছে। মাংসাশগ প্রাণীরা 
চারিদিকে ঘুরে 'ফিরে বেড়াচ্ছে । আঁধার ঘাঁনয়ে এলেই হিংস্র জন্তুরা তোমাদের 
আক্রমণ করবে । এ এক ভয়ানক জায়গা । শেয়ালের কথা শুনো না। আর 
যদি বাঁম্ধর দোষে শেয়ালের কথা শোন, তবে সবাইকেই এই *মশানে মরতে 
হবে। 

শেয়ালও বলে উঠল, সূর্য এখনও ডোবে নি, চারিদিকে আঁধার হয়ে 
আসেনি । স্নেহের টানে অন্তত ততক্ষণ তোমরা অপেক্ষা কর! মোহের বশে 
শকুনের 'নম্তুর কথা শুনো না। 

এইভাবে শেয়াল ও শকুন মৃত ছেলের পড়শশদের নানা য্ীস্ত দেখাতে 
লাগল । একসময় তারা শেয়ালের কথায় সেখানে বসে পড়ে, আবার অন্যসমর 
শকুনের কথায় বাঁড়র পথে চলে। কার কথা শোনা উচিত তা তারা 'ঠিক করতে 
পারছে না। শেষকালে *মশানে ছেলেকে ঘরে বসে থাকাই স্থির হল। তারা 
ছেলেকে নিয়ে কাঁদতে লাগল । অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারা কাঁদছেই, 
কাঁদছেই.' । 

পার্বতীর মনে খুব দয়া হল। পার্বতী 'শিবকে পাঠিয়ে দিলেন। 

বের মনেও খ:ব কম্ট। শব এসে বললেন, আমি তোমাদের বর 'দিতে 
এসেছি । তোমরা যা চাও এখনি তাই পাবে । 

পড়শীরা বলল, দেবতা এই শিশুর মৃত্যুতে আমরাও মরার মতো হয়ে 
পঁড়োছি। একে জীবন 'দিয়ে আমাদেরও বাঁচান। 

দেবতা তখন জলের 'ছিটে দিয়ে বললেন, শতায় হও । অমাঁন ছেলে বেচে 
উঠল, চোখ খুলল । তারা আনন্দ করতে করতে ছেলেকে নিয়ে ফিরে চলল । 
আনন্দ দেখে কে! 

সঞ্জয় মহারাজ ধূতরা্টুকে যুদ্ধের বিবরণ শোনাচ্ছেন। তাঁর বিবরণ, 
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থেকেই আমরা এই “হাঁস ও কাকের' বৃত্তান্তাট জানতে পারি। এই পশহকথাঁটি 
রয়েছে মহাভারতের কর্ণপর্বে। দুযেধিন অনেক চেষ্টার পর মদ্রুরাজ শল্যকে 
কর্ণের রথের সারাঁথ হতে রাজি করালেন। দ:যেধিন মনে করোছিলেন, কর্ণের 
মতো যোদ্ধার সারথি ধাঁদ মহাত্মা শল্য হন তবে পার্থগণ অবশাই সমরে 
পরাভূত হবেন । কেননা, মদ্্ররাজ শল্য অজর্ননের সারাথ কৃষ্ণের চেয়েও উৎকৃষ্ট । 

ইন্দ্রের সারাঁথ মাতাঁলর সঙ্গেই কেবল শল্যের তুলনা করা যায়। দষেধিন 
কর্ণকে বললেন, হে মহাবীর, পূর্বে জররাজ যেমন অসুর সংহার করোছলেন, 
সেরকম তুমি এখন পাণ্ডববিনাশে প্রবৃত্ত হও। সেনাপতির পদ পেয়ে 
মহাধনূর্ধর কর্ণ অভিমান, দপ" ও ক্রোধে প্রজ্বালত হয়ে শল্যকে বললেন, আমি 
রথারোহণ ও অস্ত্র ধারণ করলে ক্রোধাবিষ্ট বস্রপাণি পরন্দরকে নিরীক্ষণ করেও 
ভীত হই না। আরও নানাবধ আত্মম্লাঘার কথা বললে শল্য 'বিরন্ত হলেন। 
তাঁর আত্মাভমানে আঘাত লাগল । তিনিও তো কম বড় বীর ছিলেন না। 

শল্য কর্ণের পরাজয় ও ভীরতার অনেক কাণহনণ 'ববৃত করবার পরে এই 
লোককথাটি শোনালেন। হাঁস কাককে পরাজিত করেছিল কাক ক্ষমাগণ 
অবলম্বন করে উচ্ছিষ্উভোজশী হয়েছিল । কর্ণও সেই কাকের মতো দুযেধিনের 
উচ্ছিষ্ট অল্নে প্রতপালিত হয়ে সকলকেই অবজ্ঞা করতে শিখেছে । শল্য উদ্ধত 

কর্ণকে গঙ্গচ্ছলে উপদেশ দিলেন, সেই কাক যেমন বদ্ধ করে হাঁসকে আশ্রয় 
করেছিল, সেরকম কণণ তুমিও কৃষ্ণ ও অজর্বনকে আশ্রয় করো'। এ দুই বীরকে 
আর অবজ্ঞা করো না। 

মানবচরিত্রের এই ন্রুটির বিষয়ে উপদেশ 'দিতে শল্যকে একটি লোককথার 
আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে । মহাভারতে পিতামহ ভশম্মই য্যরধান্ঠরকে নানা 
বিষয়ে উপদেশ 'দিতে সবচেয়ে বোশ লোককথার দ্বারস্থ হয়োছিলেন । ভাঁ্ম 

মহাপ্রাজ্ঞ তাই তাঁর পক্ষে লোককথা ব্যবহার করা স্বাভাবক। কিন্তু যোদ্ধা 
শল্যও লোককথা ব্যবহার করছেন, এটাই 'বস্ময়ের। তৎকালীন মহাভারতীয় 

সমাজ-জীবনে লোককথার প্রভাব বিস্তৃত না থাকলে শল্যের মুখে মহাভারতকার 
এই “বৃত্তান্ত শোনাতেন না। 

সমদ্রপারে এক ধার্মক রাজা ছিলেন। রাজার রাজ্যে বাস করতেন এক 
বৈশ্য । তিনি ছিলেন দাতা, ধার্মিক, সব প্রাণীকে 'তিনি ভালোবাসতেন । 
তার ছিল অনেকগুলো ছেলে । তারা একটা কাক পুষোছল । ছেলেদের 

উচ্ছিষ্ট খেত সেই কাক। তারা 'ছিল বড়লোক । তারা খেত দই; ঘি, পায়েস, 
ক্ষীর, মধু । তাই এসব ভালো ভালো 'জাঁনসের উচ্ছিষ্ট খেয়ে খেয়ে 
কাকেরও দেমাক গেল বেড়ে । সে নিজের জাতভাই কাকদের দেখতে পারত না । 

তার চেয়ে অনেক ভালো ভালো সম্দর দেখতে পাখিদেরও দুচোখে দেখতে 
পারত না। সবাইকেই সে নচ্ চোখে দেখে, হেয় মনে করে । 

একদিন কয়েকটা হাঁস সেই সাগরতীরে এল । তাদের দেখতে সুন্দর, তারা 
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চণ্জল, তাদের প্রচণ্ড গাঁতি। ছেলেরা সেই হাঁসদের দেখতে দেখতে কাককে 
বলল, ওহে কাক! তুমি সব পাঁখর মধ্যে সবচেয়ে জম্দর ৷ উচ্ছিন্ট-খাওয়া 
সেই কাক ছেলেদের কথার আসল অর্থ ছুই বৃঝতে পারল না। তাদের 
ঠাট্টা বুঝতে পারল না। উলটে কাক ভাবল, ছেলেরা সাঁত্য কথাই বলেছে । 
আহলাদে আটখানা হয়ে তার দেমাক আরও বেড়ে গেল । 

কাক মনে মনে ভাবল, এই হাঁসদের মধ্যে কে সদর সেটা জানা দরকার । 
এই মনে করে সে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল । হাঁসদের কাছে এসে একটা 
হাঁসকে দেখে কেন যেন তার মনে হল, এই হাঁসই 'নিশ্চয়ই এদের সদরি। 

কাক সেই হাঁসকে বলল, এসো, আমরা দুজনে আকাশে ডীঁড়। 
এই কথা শুনে আশেপাশের সব হাঁস হাসতে লাগল । হাসতে হাসতে 

তারা বলল? হায় কাক ! ক দূর্মত তোমার ! আমরা হলাম ম'নসসরোবরের 
হাসি, আমরা প:1থকী ঘরে বেড়াই । বহ বহ দুরে আমরা উড়ে যেতে পার, 
আমাদের ডানায় যে অসীম শান্ত । তাই দ নিয়ার সব পাখি আমাদের আদর 
করে, আমাদের ওড়ার শান্ত 'নিয়ে কখনও কেউ পাল্লা দিতে আসে না। আর তুমি 
কাক হয়ে কোন সাহসে আমাদ্র সঙ্গে আকাশে উড়তে চাইছ ? আচ্ছা বলত, 
তুমি কিভাবে আমাদের সঙ্গে আকাশে উড়বে ? 

তখন কাকের দেমাক আরও বেড়ে গেল। সেষে হাঁসের তুলনায় কিছুই 
নয় তা মনে থাকল না। সে হাঁসদের কোনোই পাত্তা না দিয়ে বলল, আম 
একশ' রকমের ওড়া জানি । আমি এক এক বার উড়ে একশ* যোজন পথ ওপরে 

উঠতে পাঁর। আম তোমাদের সামনে আকাশে ওপরে উঠব, নিচে নেমে 

আসব, সমান গতিতে সবদিকে যাব, সাধারণভাবে উড়ব, আস্তে উড়ব, সুম্দর 
গাঁতিতে, এ'কেবে'কে, কখনও জোরে, কখনও আস্তে, অজ্পক্ষণের মধ্যে একবার 

ওপরে একবার নিচে, পেছনে পিছিয়ে গিয়ে, ওপরে উঠে অদশ্য হয়ে, প্রচণ্ড 
বেগে, একেবারে পাথরের মতো থেমে গিয়ে ডানা না নাঁড়য়ে উড়তে পারি। 

আমি কাকদের সবরকম ওড়া জানি। এখন বল, আমি কিভাবে 
আকাশে উড়বঃ তোমরা যেমনভাবে বলবে, আমি সেভাবেই আকাশে 
উড়ব। কিন্তূ খুব ভেবেচিস্তে বলবে । কেননাঃ তোমাদেরও সেইভাবে 
আমার সঙ্গে উড়তে হবে। একইভাবে দুজনকে পাল্লা দিতে হবে। 
ভেবেচিন্তে বল। 

এইসব কথাবাতাঁ যখন চলছে, তখন আরও কয়েকটা কাক সেখানে উড়ে এল । 
তারা সব শুনতে লাগল । 

কাকের কথায় তখন একটা হাঁস বলল, হে কাক ! তুমি একশ" রকমের ওড়া 

জানো। কিন্তু আমরা একটা মান্ত ওড়ার কায়দা জাঁন। যেমন জানে অন্য 
সব পাঁখ। আমি এ একটা ওড়া জেনেই তোমার সঙ্গে আকাশে উড়ব। 
এখন আগে তোমার ইচ্ছেমতন তূমি আকাশে উড়ে যাও। 
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অন্য সব কাক হেসে হেসে বলে উঠল; এই হাঁস জানে মান একটা কায়দা, 
ও কিভাবে কাককে হারাবে 2 কাক তো জানে একশ" কায়দা । 

তখন কাক আর সেই হাঁস আকাশে উড়ল। কাক তার জানা অনেক 
কৌশল করে উড়তে লাগল । নিচে কাকেরা 1চৎকার করে তাকে বাহবা 
দিতে লাগল। হাঁসরাও গাছের ডালে চড়ে আবার কখনও বাল:তীরে উড়ে 
গগয়ে ওপরের হাঁসকে উৎসাহ দিতে লাগল । 

হাঁস শুধু আস্তে ডানা মেলে ওপরে উঠতে চাইছে । আর তখ.িন কাক 
অনেক জোরে উড়ে ওপরে উঠে গেল। এই দেখে নিচের কাকরা চিৎকার 
করে বলল, ওহে হিরা, তোমাদের মধ্যে যে হাঁস ওপরে উড়তে গিয়েছে, 
তার দশা দেখ । সে কাকের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে। 

আকাশের হাঁস নিচের কাকদের এই কথা শনতে পেল। শনতে পেয়েই 
সে সাগরের ওপর 'দিয়ে মহাবেগে উড়তে লাগল । কাক হাঁসের ওড়া দেখে 
অবাক হয়ে গেল। একটু পরেই কাকরুন্ত হয়ে পড়ল। 'নিচে তাকিয়ে 
দেখে, কোনো ডাঙা নেই, কোনো গ্রাছ নেই, শুধুই ঘন নীল জল। 

হায়! এখন সে নামবে কোথায় 2 শৃধূই সাগরজল ! এদিকে ডানা 
আর সোজা রাখতে পারছে না। কাক ভাবল, 'নচে যাঁদ পাঁড় তবে সেখানে 
রয়েছে প্রচণ্ড ঢেউ ও সাংঘাতিক সব জলজদ্ত । আকাশের মতোই বিশাল 
এ সমদ্র। এখন আমি অত দুরের সাগরতণরে যাব কেমন করে ? 

এঁদকে সাগরের ওপর 'দিয়ে হাঁস বহু বহ দুরে চলে ?গয়েছে। তারপর 
গাঁত থামিয়ে কাকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কাক ক্লান্ত হয়ে টউলৃতে 
টল্তে সেই হাঁসের কাছে এল। হাঁস দেখল, কাক আর উড়তে পারছে না, 
এই বৃঝি জলে পড়ে যাবে। 

হাঁস কাককে বাঁচাবার জন্য আরও কাছে এসে বলল, হে কাক, তম একশ" 
রকমের ওড়ার কায়দা জানিয়ে গোপন কথা ফাঁসকরে দিয়েছে। তাতুমি 
এখন যেভাবে উড়ছ তার নাম কি? এই ওড়ার নাম তো আগে করনি 

তূমি তোমার দ্টো ঠোঁট আর দুটো ডানা 'দিয়ে বারবার সাগরের জল ছ-য়ে 
ছুয়ে চলেছ»_এই ধরনের ওড়ার নাম কি? আম এখানে রয়োছ, তম 
তাড়াতাড় আমার কাছে এপো। 

কাক সাগরের তীর দেখতে না পেয়ে জলে ভুবতে ডুবতে কোনোরকমে 

বলল, হে হাঁস, আমরা হলাম কাক। কাকা শব্দ করে আমরা এখানে ওখানে 
উড়ে বেড়াই। এখন আমি এখানে মরতে বসেছি। ত্মি আমাকে বাঁচাও। 
হাঁস, আমাকে সাগরতীরে নিয়ে যাও। 

এই কথা বলতে বলতেই কাক ঠোঁট গুজে জলে পড়ে গেল । তার ডানা 

ছাঁড়য়ে পড়ল জলে । সে কোনোরকমে ডানা ঝাপটোতে লাগল । 

কাকের এই দশা দেখে হাঁস বলল, হে কাক, তুমি বজ্ড বড়াই করে বলে- 
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ছিলে তুমি একশ" রকমের ওড়ার কায়দা জানো । এখন সেই কথা মনে কর। 

তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো উড়তে জানো, তুমি একশ+ কায়দা জানো । 
তবে এখন আমার সাহায্য চাইছ কেন? এত কায়দা জেনেও সাগরজলে 
আছড়ে পড়লে কেন? ৃ 

তখন কাক ওপরের 'দকে তাকিয়ে হ'সকে বলল, হাঁস, আমি অন্যের 

উচ্ছন্ট খেয়ে নিজেকে সোনার মতো মনে করতাম। ভাবতাম, আমি সব 
কাকের চেয়ে সেরা, সব পাখির চেয়ে সেরা । তাই সব কাক সব পাখিকে 
আম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতাম । আমার ভীষণ গর্ব হয়ে 'গয়েছিল। এখন 
জীবন বাঁচাবার জন্য তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি আমাকে বাঁচাও । 
আমাকে কোনো হ্বীপে নিয়ে চল। যাঁদ প্রাণে বেচে কোনোরকমে নিজের 
দেশে যেতে পার তাহলে আর কখনও কাউকে হেলাফেলা করব না, কাউকে 
অপমান করব না। তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর। বাঁচাও 
আমাকে । 

তখন হাঁস কাকের করুণ অবস্থা দেখে নেমে এল । দুটো পা দিয়ে জল 
থেকে কাককে তুলে নিল। তারপরে নিজের 'িঠের ওপর বাঁসয়ে ননিল। 
উড়তে উড়তে সেই সাগরতীরের দ্বীপে এসে থামল । হাসি দ্বীপে নামতে 

নামতে বলল; কাক, তোমার আর কোনো ভয় নেই। 
যুধিষ্ঠর 'পিতামহ ভীম্মের কাছে রাজ্যের উন্নাতকারক নাত সম্পর্কে 

জানতে চাইলেন। তখন ভশম্ম জাত পাঁরব্্তনে পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ, 
অকৃতজ্ঞের অধোগতিঃ নীচসম্পর্ক নিন্দা--উচ্চসম্পকেরি উৎকর্ষ এবং 
জাতগ্ণের অনরপ কাজে নিয়োগ বিষয়ে জ্ঞান দিতে গিয়ে “কুকুর ও শরভের 
কথা” লোককথাঁটি বলেন । মহাভারতের শাঁন্তপর্বে এই লোককথাটি রয়েছে । 
রাজ্যশাসনের মতো জাঁটল বিষয়ে উপদেশ 'দিতে পিতামহ লোককথার আশ্রয় 
ণনয়েছেন। বিষয়টি সহজে বোঝানো যাবে বলেই এই উদাহরণ প্রয়োগ 
করেছেন। এই লোককথাটি ভীম্ম শনোছলেন তপোবনে। জমদাশ্নিপত্র 
পরশুরাম মৃনিদের কাছে এই গঙ্প করেন। ভীম্ম সেই “পুরাতন ইতিহাস, 
নাতি যাঁধন্ঠিরকে বলছেন। লোককথাটি অনন্যসাধারণ কাঁব-পাঁণ্ডত 
বেদব্যাসের হাতে পড়ে উন্নেত লিখিত সাহত্যের রূপ নিয়েছে, 'কিস্তু লেক- 
কথাটর প্রাণ যে লোকসমাজ থেকে আহরণ করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই। লোককথার সমস্ত বিশেষত্বই রয়েছে এর মধ্যে । তপোবনে অথাৎ 
গ্রামীণ সমাজে যে এই লোককথাটির প্রচলন ছিল তা ভশম্মের উন্তিতেই 
প্রমাণিত । 

সংস্কৃত 'হিতোপদেশে “পুনমর্মীষফকো ভব" পশকথাটির কথা মনে পড়বে। 
গল্পের প্রান্রপান্তরী আলাদা হলেও মূল কাঠামো ও বন্তব্য এক। 

অনেক অনেক কাল আগে এক বনে এক মীন বাস করতেন। এঁ বনে 
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কোনো লোকজন 'ছিল না। গাছের ফলমূল খেয়ে মীনর দিন কাটত । বনের 
সব পশু মূদনর আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। বাঘ, হাতি, চিতা, গণ্ডার, 
ভালুক খুব 'হংস্। তারা রন্তখায়। কিন্তু 'শষ্যের মতো শান্ত হয়ে তারা 
মনির কাছে আসত, মনি কেমন আছেন জেনে যেত। 

মনির আশ্রমে এক গেয়ো কুকুর ছিল। এঁকুকুর মনির মতো ফলমুল 
খেত। সে প্রায়ই উপবাস করত। কুকুর খুব দূর্বল আর শাস্ত ছিল। 
মনিকে ছেড়ে সে অন্য কোথাও যেত না। মনও তাকে খুব স্নেহ করতেন। 

একাঁদন একটা ছোট বাঘ খদের জখলায় ছটফট করাছল। শকারের 
আশায় সে আশ্রমের কাছে চলে এল । কুকুর সেই ছোট বাঘকে দেখে ভয়ে 
কাঁপতে কাঁপতে বলল, মুনি, এ দেখুন, কুকুরদের পরম শত্রু বাঘ আমাকে 
খেতে গাঁগয়ে আসছে । আমাকে বাঁচান । 

মুনি সব বুঝলেন, কুকুরের ভয়ের কারণ বুঝলেন। বললেন, বাছা, 
ছোট ঝাঘকে আর তোমার ভয় পেতে হবে না। সে তোমাকে মারতে পারবে 
না। তম তোমার রুপ ছেড়ে দাও, তুমি বাঘের রূপ নাও । 

মুন এই কথা বলামান্র কুকুর ছোট বাঘ হয়ে গেল। তার ভয় চলে গেল। 
তখন বন থেকে আসা সেই ছোট বাঘ তার সামনে আর একটা ছোট বাঘকে 
দেখতে পেল। একই পশ দুটি । তাই বনের ছোট বাঘের রাগ পড়ে গেল। 

পিছূক্ষণ পরে বনের এক বিরাট বাঘ সেই ছোট বাঘের সামনে লাফিয়ে 
পড়ল। বড় বাঘের ভীষণ 'খিদে পেনেছে। ছোট বাঘ ভয়ে মীনর কাছে 
দৌড় 'দিল। মনন দেখলেন, ছোট বাঘ বড় বাঘকে দেখে ভয়ে কঁপিছে। 
তখন তিনি ছোট বাঘকে সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বাঘ করে দিলেন । তখন বনের 
বড় বাঘ তার সামনে তারই মতো বরাট বাঘ দেখতে পেয়ে শান্ত হল। 

এখন হয়েছে কি, আগে কুকুর বনের ফলমূল খেত। কিন্ত; বড় বাঘ হবার 
“পরে সে ফলমূল খাওয়া একেবারে ছেড়ে 'দিল। তখন থেকে সে পশুরাজ 
1সংহের মতো বনের জন্তুদের শিকার করতে লাগল। সে মাংস খেতে 
শুরু করল। 

একাদন সেই বাঘ একটা হরিণ শিকার করেছে । মাংস খাওয়া হয়ে 
[গিয়েছে । সে আরামে 'বশ্রাম করছে । এমন সময়ে এক বিশাল হাতি তার 
সামনে এল। হাতির গায়ের রঙ কালো মেঘের মতো। বাঘ সেই বিশাল 
কালো হাতিকে দেখে ভয়ে মুনির কাছে দৌড় দিল। মনি তক্ষুনি বাঘকে 
শীবশাল হাতি করে দিলেন। বনের হাতি তার সামনে তারই মতো আর একটা 
হাতিকে দেখে শান্ত হল। বনের হাতি বনের পথে চলে গেল। তখন থেকে 
নর সেই হাতি বাবলা আর পদ্মবনে ঘুরে বেড়াতে লাগল । এইভাবে 
অনেক অনেক দিন কেটে গেল। 

এমন সময় একাদন পাহাড়ী গুহার এক বিরাট সিংহ হঠাৎ সেই হাতির 
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সামনে এল। সেই হাত বলবান 'সিংহকে দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মনির 
কাছে গেল। ম.নি সব বুঝলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতিকে সিংহ করে 'দিলেন। 
পাহাড়ী গুহার সিংহ তার সামনে দাঁড়ানো সংহকে দেখে খুব ভুয় পেয়ে 
গেল। সেবনে পালিয়ে গেল। 

এখন সেই সিংহ মূনির আশ্রমেই থাকতে লাগল । ছোট ছোট যেসব 
পশু আশেপাশে ছিল? তারা প্রাণের ভয়ে বন ছেড়ে পালাতে লাগল । 
এমনি করে আরও কিছুকাল কেটে গেল। 

এমন সময় একাঁদন ম.ণনর আশ্রমে এল এক শরভ। এই পশর আটাঁট 

পা, তার গায়ে অসীম শাস্ত, সমস্ত পশ-পাঁখকে মে মেরে ফেলতে পারে । সে 
এসেছে মুনির িংহকে মেরে ফেলতে । শরভকে দেখেই সিংহ ভয়ে কাঁপতে 
লাগল । তখন মহন 'সিংহকে শরভ করে দিলেন। তখন বন থেকে আসা 
শরভ আরও বলবান এক শরভকে দেখে ভয় পেয়ে সেখান থেকে বনে পাঁলিষে 
গেল। 

এইভাবে সেই শান্ত দুর্বল কুকুর মীনর দয়ায় শরভ হল। শরভ পরম 
জুখে মনির কাছে থাকতে লাগল । সব পশু তার ভয়ে বন ছেড়ে পালিয়ে 
গেল । আগে তো প্রাণ বাঁচানো চাই। শরভ ফলমুল খেত নাঃ খেত পশ- 
[শিকারের মাংস । তাই বনের পশ;রা পাঁলয়ে 'গিয়ে বাঁচতে চাইল। 

শরভের রন্তের পিপাসা খুব বেড়ে গেল। তার লোভ বেড়ে গেল। 
তার বাধ লোপ পেল। তার চিন্তা অন্য রকম হয়ে গেল। শরভ 'ঠিক 
করল, এবার মনকে মেরে তার মাংস খাবে। মনির উপকারের কথা 
একেবারেই ভূলে গেল । 

এদিকে মীন শরভের মনের কথা সব বুঝতে পারলেন । যাকে 'তাঁন 
কূকূর থেকে শরভ করে 'দিলেন তার মনে এত পাপ ? তাকে এ্রত দয়া দেখালেন, 
আর তার পাঁরণাম এই ? মনি তখন শরভকে বললেন, তুই ছিলি একটা 
তুচ্ছ কুকুরের বাচ্চা । আমি তোকে দয়া করে কুকূর থেকে ছোট বাঘ, 
ছোট বাঘ থেকে বড় বাঘ, বড় বাঘ থেকে হাতি, হাতি থেকে সিংহ ও শেষকালে 
1সংহ থেকে শরভ করে দিলাম । আমি স্নেহ করে তোকে ধারে ধারে সবচেয়ে 
বলবান পশু করে দিলাম । আর এখন তুই আমাকে মেরে ফেলতে ফন্দি 
করেছিস £ তূই আবার কুকুর হয়ে যা। 

মুনির কথা শেষ হতেই সেই বিশাল শরভ আবার কুকুর হয়ে গেল। 
কুকুর হয়েই তার মন খারাপ হয়ে গেল। হায়! ক ছিলাম, আবার কি 
হলাম! ছিলাম শরভঃ আবার হলাম কু,কুর। মুনি তখন সেই কৃকূরকে 
আশ্রম থেকে তাঁড়য়ে দিলেন । অত সুখের আশ্রয় থেকে কূকর পথে নামল। 

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কোন্ কোন্ কাজ রাজাদের কর্তব্য 2 
তারা কি করলে স্ুখলাভ করতে পারেন ? 
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ভনক্ম তখন “উট ও শেয়ালের কথা' লোককথাটি বলেন। অলসতা যে 
মানবজীবনের সমস্ত অধঃপতনের কারণ একথাই ভগম্ম বোঝাতে চেয়েছেন। 
যারা আলস্য পরিত্যাগ করে হীন্দ্রয়দমনে সচেষ্ট হয়, ব:দ্ধিকেই প্রাধান্য দেয় 
তারাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ভীম্ম য্যার্ধান্ঠিরকে বৃদ্ধবলে সমস্ত কাজ 
করতে উপদেশ দেন। এই পশুকথাঁটর মধ সত্যঘগ ও ব্রহ্মার প্রসঙ্গ 
এসেছে । এই ধারণা উচ্চতর সাঁহত্যের । মহাভারতকার লৌকক পশকথাঁটি 
লিখবার সময় সত্যযহগ ও ব্রক্ষার নাম ঢুকয়ে দেন । এটা কোনোভাবেই লোক- 
সমাজের মানসজাত নয়। পশহকথাটি রয়েছে মহাভারতের শান্তপর্বে। 
ভখত্ম এই আখ্যানকে “ইতিহাস” বলেছেন। 

সত্যযুগে এক গভীর বনে বাস করত এক উট। সে ছিল জাতস্মর। 

সেই বনে সে এক সময় কঠোর তপস্যা করেছিল। তার তপস্যায় মৃখ্ধ হয়ে 
একাঁদন রক্ধা উটের সামনে এলেন এবং তাকে বর দিতে চাইলেন । উট বলল, 
আপনার বরে আমার এই গলা শত শত যোজন লম্বা হোক। 'তাঁন উটকে 
এই বর দিলেন । 

উট বর পেয়ে সেই বনে নিশ্চিন্তে বাস করতে লাগল । সে খুব কড়ে হয়ে 
পড়ল। বর পাওয়াব পর থেকেই সে খাবারের জন্য অন্য কোথাও যেত না, 
কুড়োম করে এক জায়গাতেই বসে থাকত । লম্বা গলা বাঁড়য়ে গাছের ডাল- 
পালা খেত, কোথাও যাওয়ার দরকার পড়ত না। 
একাঁদন সেই উট লম্বা গলা বাঁড়য়ে ডালপালা খাচ্ছে, এমন সময় ভীষণ 

ঝড় উঠল । বোকা উট তখন তার মাথা আর গলা একটা গূহার মধ্যে ঢুকিয়ে 
দিল। এমন সময় আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল, একট পরেই বৃষ্টি 
নামল । একভাবে বৃষ্টি পড়ছে, থামার নাম নেই। সমস্ত জায়গা জলে ভেসে 
গেল। জল থে থে করতে লাগল । 

সেই বৃষ্টির মধ্যে এক শেয়াল আর তার বো শিকার করতে বৌরয়োছল । 
বৃষ্টিতে ভিজে জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হিতে তারা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। 
আবার খুব শীতও করছে । এমন সময় সামনে এক গুহা দেখে তারা তার মধ্যে 
ঢুকে পড়ল। বষ্ট থেকে তো এখনকার মতো বাঁচা যাবে। 

গুহাতে ঢুকেই দেখতে পেল উটের গলা । খুব খিদে পেয়েছে । দুজনে 
উটের গলায় কামড় বসাল। গলার নরম মাংস খেতে লাগল । 

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উট বাঁচতে চেস্টা করল। গলা একবার ওপরে 

তোলার চেস্টা করে, একবার নামাবার চেষ্টা করে, এপাশে-ওপাশে ঘোরাতে 
চায়। ি্তু অত বড় গলা, কছুতেই সামলে উঠতে পারল না। ছটফট 

করছে, শেয়াল শেয়াল বৌ মাংস খুবলে খেয়ে চলেছে । শেষকালে উট মরে 

গেল। মাংস খেয়ে খিদে মিটিয়ে শেয়াল-শেয়াল বৌ বৃষ্টি থামলে গুহা থেকে 

চলে গেল । 
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যাঁধাণ্ঠির ভীত্মকে প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, কোনো সহায়হীন রাজা যাঁদ 

কোনো দূললভ রাজ্য লাভ করেন, তবে প্রবল শল্নুর সঙ্গে তিনি 'কভাবে ব্যবহার 
করবেন ? 
ভীঘ্ম তখন “বেতগাছ, নদী ও সাগরের কথা” লোককথাঁটি শোনালেন । 

তান বললেন, আমি এই উপলক্ষে "পুরাতন ইতিহাস” কীর্তন করাছি। যে 
ব্যস্ত প্রবল শন্ুর তেজকে অসহ্য মনে করে, রাজার শান্ত কমে যাওয়া পর্যন্ত 

অপেক্ষা করে না, তার সর্বনাশ হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা 'নজেদের ও শল্লুদের 

সার, অসার ও বলবার বিবেচনা করে কাজ করেন বলেই তাদের অবসন্ন হতে 
হয়না। আঁভজ্ঞ পশ্ডিতজন শত্রুকে পরাক্রাস্ত দেখলেই তার কাছে বেতগাছের 
মতো নগ্রহন। পধবনয়-নম্রের নিরাপত্তাঁ বিষয়ে ভীম্ম তাই উপদেশ দেন। 
লোককথাঁট রয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বে । 

অনেক কাল আগে একাঁদন সমুদ্র অনেক চিন্তা করে নদণীদের বললঃ আচ্ছা 
তোমরা তোমাদের প্রবল স্রোতে কত বড় বড় গাছকে শেকড় সমেত উপড়ে ফেলে 

ভাসিয়ে নিয়ে যাও। ডালপালা-শেকড় সমেত অত বড় বড় গাছকে ভাসাও, 

পিস্ত: তোমাদের সাতে কোনোঁদন তো কোনো বেতগাছকে ভেসে যেতে দেখলাম 
না? এর কারণ ক 2 বেত গাছ খুব ছোট,» অসার, সেই জন্য দি ওদের অবহেলা 
কর ? কিংবা বেতগাছ তোমাদের কি খুব উপকার করে, যার জন্য ওদের উপড়ে 

আনো না ? যাইহোক, একবারও কেন তোমাদের সেডতে ভেসে-যাওরা বেতগাছ 
দেখতে পাই না ? এর কারণ ক ? খুলে বলো তো? 

তখন ভাগীরথী বলল, অন্য সব গাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের 
গত রোধ করে, আমাদের 'বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু বেতগাছ কখনও তা 
করে না। তারা সেত দেখামান্র নত হয়ে পড়ে, সোত চলে গেলে আবার 
ধননজের জায়গায় ঠিক হয়ে থাকে । ওরা নম্র বিনীত, বশ্য, ওরা উদ্ধত নয় । 

তাই আমরাও ওদের উপড়ে ফেলি না। শুধু বেতগাছ নয় যেসব গাছ-গুল্ম 
হাও. ও জলের বেগে অবনত হয়ঃ তাদের কাউকেই আমরা স্রোতে ভাঁসিরে 

আঁন না। 
যধিষ্ঠর বললেন যে, সকলের প্রতি বিশেষ করে শত্রুর প্রতি বিমবাস করা 

কোনো মতেই কর্তব্য নয়। যাঁদ কারও প্রতি 1বশবাস না করা যায় এবং বিশাস 

করলেই যাঁদ মহাভয় দেখা দেয়, তবে রাজা কিভাবে রাজ্য রক্ষা করবেন কিংবা 

শন্রকে পরাজিত করবেন ? আপনার মুখে সকলের প্রতি আঁব*বাস করবার কথা 
শুনে আমার মহাসংশয় উপাচ্ছত হয়েছে, আপনি আমার সংশয় দুর করুন । 

ভশম্ম তখন “আঁব*্বাসের পাত্র- ব্রক্ষদত্তপ্জনী বৃত্তান্ত'ঁ শোনালেন। 
এই লোককথাটির মাধ্যমে রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । অত্যন্ত 

গুঢ় িবষয়ে শিক্ষা দিতে লোককথার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে । এর মধ্যে 
ক্ষান্তর জাতর সুবিধাবাদী স্বভাবের উল্লেখ রয়েছে, মহাভারতে 'লাঁখত রূপের 
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সময়ে এই পরিবর্তন হয়েছে । ভীম্ম ?নজের প্রয়োজনে উপদেশ দিচ্ছেন, তাই 
লৌকিক এীতিহ্যকেও 'তাঁন ?নজস্ব মত প্রকাশের অনুকূল করে নিয়েছেন। 
িত্তু লোককথার মূল মোঁটফ উপলাষ্ধ করা কষ্টকর নম । শা্তপর্বে 
লোককা'ট রয়েছে । 

অনেক কাল আগে কাঁম্পসানগরে এক রাজা ছিলেন । তাঁর নাম বুঙ্গদত্ত । 
তাঁর অন্তঃপুরে একটা পাঁখ অনেক কাল থেকে বাস করত । পাঁখটার নাম 

পৃজনী। এ পাঁখ বাধের মতো নথ প্রাণীর স্বর বুঝতে পারত। পুজনী 
পাঁখ হয়েও সব'জ্ঞ 1ছল। 

[কিছুদিন পরে সেই পাখির একটা ছানা হল। যোঁদন পাখির বাচ্চা হল, 
সোঁদনই রানীরও একটি ছেলে জন্মাল। পাঁখ রানীর ছেলেকে নিজের ছেলের 
মতোই স্নেহ করত । পাঁখ প্রাতাদন সমুদ্রের পারে উড়ে যেত, দুটো সুস্বাদ- 

পূম্টিকর ফল 'নিয়ে ঘরে ফিরত। একটা 'দিত রাজকুমারকে, অন্যটা দিত 
জের ছানাকে । রাজকুমার সেই ফল খেয়ে দিনে "দনে স্বাস্থ্যবান হয়ে 
উঠল । 

একদিন ধাই-মা রাজকুমারকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এমন সময় 
সে পাঁখর ছানাকে দেখতে পেল। ছানার কাছে গিয়ে সে খেলা করতে 

লাগল । একবার ওপরে তোলে আবার 'নচে নামায়। এমান খেলতে খেলতে 
হঠাৎ পাঁখর ছানা ওপর থেকে পড়ে গেল। ছোট্র ছানা মরে গেল । রাজ- 
কুমার তখন ধাই-মার কাছে 'ফিরে গেল। 

এমন সমর পাঁখ দো ফল নিয়ে ফিরে এল সেখানে । এসে দেখল, 
রাজকুমার তার ছেলেকে মেরে ফেলেছে । পাঁখ কাঁদতে লাগল, এমন দ-ঃখ সে 
জীবনে পায় ?ন। 

পাখি কাঁদতে করিতে বলল, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করা কারও উীচত 

নগ। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে কখনও বদ্ধত্ব করতে নেই । ওরা কাজের সময় লোককে 
ভালোবাসে, কাজ ফুরিয়ে গেলেই তাকে ত্যাগ করে। যারা যদ্ধবিগ্রহ করে 
তাদের কখনও "বাস করতে নেই। ওরা সবসময় অপকার করে আবার 
অপকার করে সান্ত্বনা দেয়। অপকার করে সান্ত্বনা দেবার কোনো মানে হয় ? 
আমও ছাড়ব না। আমিও আজ প্রাতশোধ নেব। আমার ছেলে একসঙ্গে 
জন্মেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে”__আর তাকেই কিনা সে মেরে ফেলল ? রাজকুমার 
মহাপাপ করেছে । তাকে পাপের শান্ত পেতেই হবে । আমি এর প্রতিশোধ 
নেবই। 

এই কথা বলেই পাঁখ কাঁদতে কাঁদতে রাজকুমারের কাছে গেল। দই পা 
দিয়ে তার দূটো চোখ উপড়ে ফেলল । রাজকুমার অন্ধ হয়ে গেল। পাখি 
বলল, যে লোক ইচ্ছে করে পাপ করে, পাপ তাকে রেহাই দেয় না। আর আনস্ট 
করার পরে যে প্রাতশোধ নেয় পাপ তাকে ম্পর্শকরে না । লোকে পাপ 
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করে যাঁদ তার শাস্ত ভোগ না করে, তবে তার ছেলে-নাঁতকে তার ফল ভোগ 

করতে হয়। 

রাজা ব্রঙ্গদত্ত সব দেখলেন। তার ছেলে অন্ধ হয়ে গেল। তবু তান 
বললেন, প্জনী, আগে আমার ছেলে পাপ করেছে, তারপরে তুমি সেই 
পাপের শাস্তি দিয়েছ। তোমার কোনো দোষ নেই, দোষ আমার ছেলের । তাই 
তোমাকে অন্য কোথাও পাঁলয়ে যেতে হবে না, তুমি এখানেই থাকো । 

পাখি তখন বলল, মহারাজ, যে লোক একবার একজনের কাছে অপরাধ 
করে, তার কাছে থেকে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই আপনার কাছ 
থেকে চলে যাওয়াই ভালো । আপাঁন আর আমাকে কখনও আগের মতো 
[ম্বাস করতে পারবেন না। বিশ্বাস করাও ঠিক নয় । 1ব*বাসঘাতককে 
গি*বাস করা অন্যায়। এমন 'কি বিব।সী লোককেও পুরোপুরি বিশ্বাস 
করতে নেই । পিতামাতা ছাড়া আর কেউ পরম বম্ধূ হতে পারে না। আম 
যে কারণে এখানে থাকতাম, এখন আর সে কারণ নেই। একবার অপরাধ করে 
ফেলোছ, আর কখনও তেমন বিশ্বাসী হতে পারব না। আপনার সথ্গে আমার 
শন্নুতা হয়ে গেল, তাই আমি আর এখানে থাকব না। 

রাজা বললেনঃ যে অপরাধীকে শাস্ত দেয়, পাপের প্রতিশোধ নেয়, সে 
কখনও অপরাধী নয়। সে খণ শোধ করেছে । তাই তুমি অন্য কোথাও না 
গিয়ে এখানেই থাকো । 

পাখি বলল, পাপের প্রাতিশোধ 'নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আর কখনও তাপনার 
সঙ্গে আমার বন্ধূৃত্ব হবে না। আপনার মনে আববাস জাগবেই। 

রাজা বললেন, অনেক সময় িরোধের পরেও তো বম্ধৃত্ব হয়! সম্ধি হয়। 

সন্ধির পরে আর তো অপকার হবার কথা নয় ! 
পাঁখ বলল, একবার শন্ত্রুতা জন্মালে কখনও তা আর যায় না। তাকে 

কখনও বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করলেই আপনার সর্বনাশ হবে। তাই 
আমাদের দুজনের মধ্যে আর দেখাশোনা না হওয়াই ভালো । 

রাজা বললেন, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকলে শন্তুর সঙ্গেও স্নেহ-সম্পক' গড়ে 
ওঠে । পদ্মপাতায় জলের মতো শন্রুতাও বোঁশ 'দন থাকে না। 

পাখি বলল, কোনোভাবে বন্ধর সঙ্গেও যাঁদ শত্রুতা ঘটে যায়, তবে তাকেও 
[ি*্বাস করতে নেই। কাঠের মধ্যে যেমন আগুন লুকিয়ে থাকে, সাগরের 
নচে যেমন আগুন থাকে, শত্রুতাও তেমনি মনের কোণায় লুকয়ে থাকে । 

কখন সে বেরিয়ে পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। একবার শন্রুতা দেখা 'দয়ে 
একজনকে না পাাঁড়য়ে সে শান্ত হয় না। বিশ্বাস 'নিয়ে একদিন আপনার বাঁড়তে 
আশ্রয় নিয়েছিলামঃ আজ আর সে 'ব*বাস রাখতে পারছি না । 

রাজা বললেনঃ পূজন”, তুমি আমার বন্ধু । ভালোবেসে তুমি এখানেই 
থাকো। আমি তোমার কোনো আনষ্ট করব না। তুমি যে অপরাধ 
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করেছ, তার জন্য আমি তোমায় ক্ষমা করলাম। তুমিও আমাকে 
ক্ষমা কর। 

পাঁথখ বলল, মহারাজ, আমরা একে অপরের যে ক্ষতি করেছি, ষে অপকার 
করেছি, তা একশ” বছরেও ভুলে যাবার নয়। তাই বম্ধূত্ব করা আর সম্ভব 
নয়। ছেলেকে মনে পড়লেই আমার সঙ্গে আপনার নতুন করে শন্রুতা জন্মাবে । 
তাই কোনোভাবেই আমি আর এখানে থাকতে পাঁর না। 

এই কথা বলে পাখি বনের পথে কোথায় উড়ে গেল । 

ভীম্ম এই লোককথা'টি বলবার সময় জটিল দার্শানক যান্তজাল বিস্তার 
করেছেন। লৌকিক এঁতিহ্যে এ ধরনের দার্শীনক কুট তর্ক থাকতে পারে না। 
লোককথায় অনেক জ্ঞানের কথা থাকে, কিন্তূ অত্যন্ত সরলভাবে সেগুলো বলা 

হয়। কেননা 'বাচত্র আঁভজ্ঞতা জন্মালেও লোকসমাজ জাঁটিল নয় ৷ লোকসমাঙ্জের 
লোককথা উচ্চতর সাহিত্যে লাখত রূপ পাওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের 

পাঁরবর্তন ঘটে যায়। শান লোককথাটি ব্যবহার করছেন তার মানাসিকতাই 
এই' পরিবর্তন ঘটায় । লোককথা বলবার জন্যই তিনি লোককথা বলছেন না; 

এর পেছনে একাঁট উদ্দেশ্য থাকে । উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করতেই জাঁটলতার 
সূষ্টি হয়। এর নদর্শন সবচেয়ে বোশ রয়েছে মহাভারতে । 'ীবশেষ করে 
ভীগ্মের উপদেশ দেবার সময় । প্রাজ্ঞ মানষ দাশখনক ভাবনায় 
লোককথাকে ব্যবহার করেছেন। কন্তু মনে রাখতে হবে, দার্শানক 

ব্যাখ্যা করতে গিম়্েও তান সঙ্গত কারণেই লোককথাকে বেছে 
নিয়েছেন। 

দাশশনক ব্যাখ্যা ছাড়া এই একই ধরনের পশ.কথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে 
উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়ালী লোককথায়। সেখানে রাজা হলেন বাজ পাঁখ আর 
সাধারণ পাঁখ হল টয়া । 

যধাষ্ঠর বললেন, পিতামহ, 'িন্রদ্রোহনী ও অকৃতজ্ঞ কাকে বলে ? 
ভধম্ম তখন বললেন, এই উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশ নিবাসী ম্লেচ্ছদের দেশে যা 

ঘটেছিল সেই পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্তন করছি । 
ভীম্ম একটি রূপকথা শোনালেন ৷ “সংসর্গের দোষ-_গৌতমের অধোগাতি ।? 

এই রুপকথার মধ্যে বেদজ্ঞান, খাঁষ, ব্রহ্মচারণী প্রভীতির উল্লেখ রয়েছে । ম্লেচ্ছ 
শব্দটি ব্যবহার করে অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা হয়েছে । লৌকিক এীতিহ্যে এই 

ধরনের মানাসকতা থাকে না। উচ্চতর সাহত্যে লিখিত রূপ পাবার সময় 
এই পাঁরবর্তন ঘটেছে । রূপকথাটি আছে শাত্তপর্বে | 

একাদন মধ্যদেশের আঁধবাসী গৌতম ভিক্ষা করতে করতে এক গ্রামে এসে 

পেশছলেন। বেশ বড় গ্রাম, গ্রামের লোকজনের অবস্থাও ভালো । কিন্তু সেই 

গ্রামে কোনো ব্রাহ্মণের বাস ছিল নাঁ। 
এ গ্রামে থাকত এক দসন্য । সে খুব বড়লোক, দানধ্যানও করত। গৌতম 
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সেই দস:র বাড়তে গেলেন ।: গিয়ে বললেন, আমাকে এক বছরের জন্য থাকতে 
দিতে হবে, সেই এক বছরে খাওয়াতেও হবে। 

দস্যু তক্ষুনি তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। তাকে নতুন কাপড় দিল 
আর তার সেবার জন্য একজন যুবতী দাসী 'দিল। গৌতম মহা আনন্দে সেই 
দস্য;র বাঁড়তে থাকতে লাগলেন । 

গকছ-দন সেখান থাকার পরে গৌতমের তীর-ধনক ছোড়া শিখতে খুব 
ইচ্ছে হল। দস্য:র কাছে শিখলেন । তারপরে প্রত্যেক 'দিন গভীর বনে চলে 
যেতেন। আর বুনো মানুষদের মতো হাঁস মারতেন। দস্যুর সঙ্গে থাকতে 
থাকতে তাব মনেও হিংসা জাগল । দস্যুর মতো আচরণ করতে লাগলেন 

গৌতম । পাখি মেরে তার মাংস খেয়ে তান সেই গ্রামে 'দিন কাটাতে 

লাগলেন । 
এম।ন করে অনেক 'দিন কেটে গেল। এক 'দিন সেই গ্রামে এলেন এক 

জটাজিনধারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ । অনেক কাল আগে হীন গোতমের প্রাণের বন্ধু 
ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে ব্রাঙ্গণের বাঁড় খ*জতে খ*্জতে তান এলেন 

গোতমের বাঁড়তে। এ সমর গোতম ফিরছেন বন থেকে । পিঠে মরা হসি, 
তীর-ধনক। দেহে কাঁচা রন্তু লেগে রয়েছে । তাকে দেখেই ব্রাঙ্গণ চিনতে 
পারলেন । 

অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে ব্রাঙ্গণ বললেন, তম মধ্যদেশে ভালো বংশে 

জন্মেছে । এক দশা ? তম দস্য,র মতো জাঁবন কাটাচ্ছ 2 তমি তোমার 
বংশের কলঙ্ক । যাইহোক এক্ষুনি এই জায়গা ছেড়ে চল। আবাব সুজ্দর 
জীবন শুরু কর। 

্রহ্থচারী গৌতম কাতরভাবে বললেন, আমি বড় গাঁরব ছিলাম, আমার 
বেদজ্ঞান ছিল না। তাই আমি সুখের জন্য, ধনের জন্য এখানে এসেছিলাম । 

আজ তোমাকে দেখে আম সব বুঝতে পারছি। তুম আজ রাতের মতো 
এখানে থাক । কাল খুব সকালেই দ:জনে এখান থেকে চলে যাব । 

গোৌঁতমের করুণ কথায় ব্রাহ্মণ সেই রাতে সেখানে থাকতে রাজ হলেন। 
কন্তু খুব খদে পেলেও গোৌতমের বাড়তে 'কছুই খেলেন না। 

পরাদন সকালেই ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। তার যাওয়ার একটু পরেই গৌতম 
গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেলেন । চললেন সম.দ্রের 'দিকে। পথে দেখা হল একদল 
বাঁণকের সঙ্গে । তিনি তখন বাঁণকদের সঙ্গে চলতে লাগলেন । 

1িছ-দন পরে সেই বাঁণকের দল এক পাহাড়ের গূহায় ঢুকল । হঠাৎ গুহা 
থেকে বেরিয়ে এল এক পাগলা হাতি । সে বাঁণকদের মেরে ফেলতে লাগল । 
এই কাণ্ড দেখে গৌতম ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড় দিলেন । চললেন উত্তব দিকে । 
একা একা অসহায়ের মতো বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। 

শেষকালে সমদদ্রে যাওয়ার পথ খুঁজে পেলেন। সেই পথে যেতে যেতে 
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তিনি নম্দনকাননের মতো একটি সুন্দর কানন দেখতে পেলেন। নেখানে গাছে 

গাছে ফলফুলঃ সেখানে আমগ্রাছে সারাবছর আম ফলে থাকে । শাল তাল 

তমাল চন্দন ও কালো অগরু গাছে কানন ভার্ত। অপরূপ শোভা । যক্ষ 
ও কিন্নবরা সেখানে ঘ:রে বেড়াচ্ছে । মানুষের ম.খের মতো দেখতে পাঁখরা 
মধূব গ্রে গান গাইছে । এরা সমদ্র ও পাহাড়ে পাঁখ। পাৎ৭ গান 
শুনতে শুনতে গৌতম কিছুদূর এাগয়ে একটা বটগাছ দেখতে পেলেন । তার 
তলায় সোনার বালি। গাছের ডালপালা চাঁরাদকে ছাড়িয়ে পড়েছে, তলায় 
শীতল ছাযা। ফুলেফলে ডালপালা ভর্তি। গৌতম সেই স্তম্দৰ বটেম ছায়ায় 
বসে পড়লেন । হাওয়া বইছে, হাওয়ায় চন্দনের গন্ধ । গোতম গাছের ?নচে 
শয়ে পড়লেন । 

1কছ ক্ষণ পবে 1দন শষ হল, সর্ব অন্ত গেল । এমন সমশ্ন ব্রঙ্ছলে।ক থেকে 
নেমে এল এক থক । দেবকন]াৰ গে তার জন্ম হয়েছে । 

পা।খকে দেখে গোওম অবাক হলেন । প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে । তান ঠিক 

করলেন, এই পাখিকে শেবে তার মাংশ বৈযে খিদে নেঞাবেন। 

এমন সম নেই পাঁথ বলে উঠল, আজ আমার পরম সোভাগ্য, আপন 
আশার আঁতাথ হত্ছেন। এইই আমার বাসা। আজ রাতে আপাঁন 
এখানেই থাকুন, খাওয়াদাওয়া বলধন, বিশ্রাম নিন। সন্ধ্যা হযে এল, আর 
কোথাও যাবেন না। কাল সকালে ইচ্ছেমতন কোথাও যাবেন । 

গোতম বকের মধুর খথায় 1ঝস্মত হবে অবাক চোখে তাকে দেখতে 

লগলেন । পাখি বলল, আমাপ বাবা কশ্যপ, মা দাক্কাণী। আপাঁন আমার 
আঁতাঁথ হোন । 

আগুন জ্বালিয়ে খাদ্যদ্রব্য দিবে বক সব ব্যবস্থা «রে দিল। গোতম 
খাওয়া-দাওশা সেরে বসলেন । পা!খ তার দ.টো ডানা দিষে বাতাস করতে 

লাগল । গোওমের ক্লান্ত দূর হল। এখন পাঁখ তার পারিচয্ন জানতে 

চাইল। 
গৌতম বললেন, আমার নাম গৌতম, আম রাদ্ষণ। 

পাঁখ তখন সুন্দর বিছানা করে ?গদল। গৌতম শুনে পড়লেন। 

বক বলল, আপাঁন এখানে কি জন্য এসেছেন ? 

গৌতম বললেন, আমি নিতান্ত দীনহীন। সামান্য অথের জন্য সমুদ্রের 
পদকে যাঁচ্ছলাম। পথে যেতে বেতে এখানে এনে পড়েছি । 

পাঁখ বলল, আপনার টিন্তার কোনো কারণ নেই। আপাঁন 'িগাঁগবই 
অর্থ নিয়ে নিজের বাড়তে ফিরতে পারবেন । আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব 

হয়েছে । আপনি যাতে ধনবান হন, আমি সেই চেষ্টাই করব। 
গৌতম পরম 'নশ্চন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন । 
সকাল হল। বক গোৌতমকে দরের একটা পথ দেখিয়ে বলল, আপাঁন এই 
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পথে যান। এই পথে গেলেই আপান যা চান তাই পাবেন। এখান থেকে 
তন যোজন দূরে এক রাক্ষসরাজ বাস করে। সে মহা শান্তশালী। তার নাম 
ধবরূপাক্ষ। সে আমার পরম বন্ধু । আপানি তার কাছে গেলেই আপনার 
আশা পূর্ণ হবে। 

গৌতম চললেন সেই পথে । পেশছলেন রাক্ষসের রাজ্যে । সেখানকার 

সব বাড়ি-ঘর-দোর-প্রাচখর পাথরের ট্তার। গৌতম সেখানে পেশছলেই এক 

রাক্ষস রাজার কাছে গিয়ে সেই খবর জানাল । রাক্ষসরাজ বূৃঝতে পারল 
তার পরম বন্ধু এই গোৌঁতমকে পাঠিয়েছে । তাকে তার কাছে নিয়ে আসতে 

আদেশ দিল । গোতম অবাক হয়ে নগরের শোভা দেখতে দেখতে রাক্ষসরাজের 

কাছে চললেন । 
রাজভবনে ঢোকামান্রই রাজা গৌঁতমকে খাতর করে বসালেন। গোতমের 

পরিচয় নিয়ে তাকে সমাদর করলেন। রাজা সৌঁদনই এক হাজার ব্রাহ্মণ 

ভোজন করাবেন বলে আগে থেকেই ঠিক হযে ছিল । তাদের যেসব ধন দেবার 

কথা ছিল, রাজা ঠিক করলেন গৌতমকেও তাই দেবেন। 

এমন সময় সেই হাজার ব্রাঙ্গণ এসে উপস্থিত হল। ভূৃত্যেরা তাদের 

কুশাসনে বাঁসয়ে দিতে লাগল । রাজা 'তিল-কুশ-জল দিয়ে তাদের পুজো 

করল। তারপরে চলল দানধ্যানের পালা । মাঁণ-মস্তা-হীরে-প্রবাল-সোনা- 

রুপো দান করা হল। তারপরে রাক্ষসরাজ বলল, শুধূমাত্র আজকের 

দনের জন্য আপনাদের কোনো ভয় নেই, আজকে রাক্ষলরা আপনাদের 'কিছ; 

বলবে না। বিস্তু আর দোর করবেন না, তাড়াতা'ড় নিজের নজর জায়গায় 

চলে যান। 

্রাঙ্মণরা ধনসম্পাত্ত নিয়ে তাড়াতাঁড় সেখান থেকে চলে গেল । চারদিকে 

হটা দিল। গৌতমও সেইসব অমূল্য ধন 'নয়ে রওনা দিল বটগাছের কে । 

অনেক পথ, ক্লান্ত হয়ে শেষকালে পেখছল ঝটগাছের তলায়। তখন গোতমের 

খুব খিদে পেয়েছে । 

একটু পরেই বক রে এল। গৌতমকে দেখে বুঝল 'তাঁন খ-ব ক্লান্ত । 

তাড়াতাড়ি ডানা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল । তারপর খাওয়া-দাওনার 

ব্যবস্থা করে দিল। খাওয়ার পর 'িশ্রাম 'নতে নিতে গৌতম মনে মনে ভাবলেন, 

আমাকে অনেক দূরের পথে যেতে হবে। সঙ্গে অনেক ধনরত্ব রয়েছে, কিন্তু 

খাবার মতো তো কিছুই নেই। এত দুরের পথে চলতে চলতে খাব ক? 

এক কাজ কার । এই বককে মেরে ফৌঁল। অনেকটা মাংস হবে। তাই খেয়ে 

দূরের পথ চলব। তাহলে আর কষ্ট পেতে হবে না। 

এই কথা চিন্তা করে গৌতম উঠে বসলেন। গৌতম যেখানে শুয়ে ছলেন 

তার একটু দূরেই বক আগুন জবলিয়ে পরম নিশ্চিন্তে শয়ে ছিল। গৌতম 

দেখলেন, বক ঘনময়ে আছে । আস্তে আস্তে আগুন থেকে জবলম্ত কাঠ তুলে 
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নিয়ে বকের গায়ে আঘাত করলেন। বক মরে গেল। গৌতম যে কত খারাপ 
কাজ করলেন সে সময়ে তা তিনি বুঝতেই পারলেন না। এসব কথা তার মনেই 
এল না। তার খুব আনন্দ হল। পাখির পালক ছাঁড়য়ে আগুনে ভালো 
করে ঝলসে নিলেন। তারপরে ধনরত্ব সমেত পাঁখর দেহ 'নয়ে তাড়াতাঁড় 

সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন । 
পরের 'দন। রাক্ষসরাজ প্রাণের বন্ধ্কে দেখতে না পেয়ে ছেলেকে 

বলল, আজকে বককে দেখতে পাচ্ছি না কেন 2 সে প্রাতীদন সকালে রন্ধাকে 
প্রণাম করতে তার কাছে যায়। ফেরার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। 

দেখ। না করে কোনোদিন সেযায় না। কিন্তু আজ দরাত কেটে গেল, সে 
তো এল নাঃ আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। এক্ষুনি তুমি তাব খোঁজ নিয়ে এস। 
আমার মনে হচ্ছে সেই গৌতম নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলেছে । গোতমের ভাবভাঙ্গ 
দেখেই আম বুঝতে পেরোছলাম, মে বড় বন্দ 1নষ্ঠুর, তার আচার-আচরণ 

দন্গ্যর মতো । সে আবার বটগাছের দিকেই গিয়েছে । আমার খুব চিন্তা হচ্ছে । 
তুমি দেখে এস আমার বন্ধ বেচে আছে কনা । 

কয়েকজন রাক্ষস নসে রাজপন্ত্র তক্ষুনি গেল বকের বাসায়। গিয়ে দেখে, 
গাছের 'িনচে বকেব হাড়গোড় পড়ে রয়েছে । বকের এমন দশা দেখে রাজপন্ত্ 

কে'দে ফেলল । তারপরে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে রাক্ষনদের "নিয়ে দ্রুতবেগে এাঁগয়ে 
চলল। যেপথে গোতম গিয়েছিলেন সেপথে ছ্টতে লাগল । অনেক দুরে 

গগয়ে গৌতমকে ধবে ফেলল । তার অনমানই ঠিক, গৌতমের সঙ্গে রয়েছে 
বকের মাংস। ধরে ?নয়ে গেল রাক্ষমরাজের কাছে। 

পরম বম্ধূর মৃতদেহ দেখে রাজা খ.ব দওখ পেল। রাজার সঙ্গে মন্ত্রী, 
পুরোহিত সবাই করিতে লাগল । খবর পেশছলে বাড়র মধ্যেও পবাই কাঁদতে 
লাগল । এমন শোক তারা আগে পায় গন। 

তারপরে রাজা ভীষণ রেগে গেল । রাজপনুন্রকে ডেকে বলল? বৎস, অন্যান্য 

কয়েকজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিম্নে তুমি এখুনি এই নিষ্ঠুর গৌতমকে হত্যা কর। 

এর মাংস খেয়ে রাক্ষসরা তৃপ্ত পাক। এ ভয়ানক পাপা, এর মৃত্যু হওয়াই 
ভালো । 

তখন করেকজন রাক্ষন রাজার পায়ে প্রণাম করে বললঃ মহারাজ, এই পাপী 
ব্রাহ্মণের মাংস খেতে আমাদের একটুও ইচ্ছে করছে না। আপাঁন একে 

দস্যুদের হাতে দিয়ে দিন। এমন পাপনীকে আমাদের খাওয়ার জন্য দেওয়া 
আপনার উচিত নয়৷ 

তাদের অনুরোধ শনে রাজা নরম হল। তাদের কথায় রাজ হয়ে রাজা 
বললঃ আজই এই পাপণীর দেহকে দস্যদের হাতে দিয়ে দাও । 

তখন রাক্ষসরা ড্খ দিয়ে গৌতমের দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল । 

তারপরে খণ্ড খণ্ড দেহ দস্যুদের দিয়ে দিল। কিন্তু দস্যরাও সেই পাপার 
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মাংস খেতে চাইল না। অনেক পাপের নিস্তার আছে, িম্তু যে উপকারীর 
উপকার স্বীকার করে না, যে অকৃতজ্ঞ তার পাপের নিস্তার নেই। তার মাংস 
রাক্ষস, দস্য; এমনকি পোকারাও খায়, না। 

তারপর রাক্ষসরাজ স্ুগম্ধময় চিতা সাঁজয়ে তা আগুন 1দয়ে বকের 
ম.তদেহ দাহ করতে লাগল । এমন সময় চিতার ওপরে নেমে এল বকের মা 
দাক্ষায়ণী। মায়ের মুখ থেকে অনবরত ক্ষীরমেশানো ফেনা বেরিয়ে চিতায় 
পড়তে লাগল । সেই ফেনা 'গয়ে লাগল বকের দেহে । বক বেচে উঠল তার 
স্পর্শে । বক চিতা থেকে বোররে এসে রাক্ষসরাজের কাছে গেল । 

এমন সময় ইন্দ্র সেই রাক্ষসরাজের কাছে এলেন । তাকে দেখে বক বলল, 
যদি আমার প্রতি আপনার দরা থাকে, ওবে আপাঁন আমার পরম বম্ধু 
গৌতমকে বাঁচিয়ে 'দিন। ইন্দ্র বকের কথান গৌতমকে বাঁচিয়ে দিলেন । 

তখন বক গোতমের ধনসম্পার্ত নিয়ে তাকে তার ইচ্ছেমতো যেতে বলল । 

গোতম ফিরে চললেন সেই দস্যুর গ্রামে । ব্যাধের জীবনে তান ফিরে গেলেন । 
সেখানে গৌতম বিয়ে করোছিলেন এক 'করাতীকে । সেই খোৌরের কাছেই 
গেলেন তিনি । পরে তার অনেক ছেলেমেয়ে হল । 

এই রূপকথা1ট বলার পর ভীচ্ম এটি বশ্লেষণও করেছেন। অর্থ 

রূপকথাঁটির আভপ্রায় ক? বে অকৃতজ্ঞ তার কোথাও যশ আশ্রয় বাস্তু 

নেই। অকৃতজ্ঞ ব্যন্তি অত্যন্ত অশ্রদ্ধের। কোনোভাবেই তার নিষ্কীত নেই । 
বন্ধর আনম্ট করা কারও উচিত নয়. মিত্রদ্রোহী ব্যাস্ত যন্ত্রণা ভোগ করে । 

সুপশ্ডিত ব্যঞ্ডিমাব্রেই পাপণী অকৃতজ্ঞকে পাঁরত্যাগ করে। 
এই সময়েই ভী্ম বলেছিলেন, য.ণধান্ঠর, পূর্বে মহর্ধ নারদ আমার কাছে 

এই উপাখ্যান কীর্তন করেছিলেন। আগে থেকেই এই উপাখ্যান প্রচারিত 

ছিল। ভনম্ম পৃরনো এীঙহাকেই আবার ববৃত করেছেন । 
অনেক কাল আগে কোনো এক বনে শেয়াল বাঘ ইদুর নেকড়ে একসঙ্গে 

বাস করত। এইচার বম্ধর সঙ্গে ছিল একটা বোঁজ। শেয়াল 'ছিল বেজায় 
চালাক, স্বার্থপর আর বদ্ধমান। 

একাদন সেই বনের মধ্যে তারা একটা বাল হারিণকে দেখতে পেল । 

সে ছিল হারণদের সদরি । তারা হরিণকে মারার চেষ্টা করল। “কত্ত পারল 
না। তার গায়ে ছিল খুব জোর, ছন্তে পারত খ.ব জোর । তাকে ঘায়েল 
করতে না পেরে শেয়াল বলল, এভাবে হবে না, এই হরিণ খুব বুদ্ধিমান, 
যুবক বয়স, ছ.১তেও পারে খুঝ এভাবে ধরা যাবে না। আমরা বতই চেষ্টা 
কর নাকেন, ওকে সহজে শিকার করতে পারব না। তাই বুদ্ধি করে ওকে 

মাতে হবে। হরণ যখন গা এীলয়ে শুয়ে থাকবে, সেই সমগ্র ইদুর গিয়ে 
ওর পায়ে কামড় বসাক । তখন বাঘ লাফিয়ে গিয়ে ওকে সহজেই কাব; করতে 
পারবে। তারপর আমরা সবাই ওর মাংস আনন্দ করে খাব। 
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অন্য চার বম্ধ, শেয়ালের কথায় রাজি হল। শেয়াল ঠক পরামর্শ 
দিয়েছে । শেয়ালের দক বাদ্ধি। 

তখন ইশ্দ:র গুটি গুটি এগযে গেল । অনেকক্ষণ ঘাস-পাতা খেয়ে হাবণ 

ক্লান্ত হয়ে পড়ে।ছল । এক গাছের ছায়ায় ঘন ঘাসের মধ্যে হারণ গা এঁলয়ে 
শুয়ে পড়ল । ঘাঞ্ের ফাঁকে ফাকে এগিয়ে হরিণের পায়ে কামড় বসাল ইণ্দ র। 
যন্ত্রণায় ছে কাতরে উঠেছে হারিণ, সেই সুযোগে প্রচণ্ড লাফ মারল বাঘ। 

ঠিক হরিণের পিঠের ওপরে ॥ হারণ একটু ছট.ফট: করেই মরে গেল। 
হাঁরণের দেহ পাথরের মতো পড়ে রয়েছে। অন্য সকলে সেখানে এল । 

হঠাৎ শেয়াল বলল, বম্ধ-, তোমরা সবাই চান করে এসঃ আ'ম একে পাহারা 
দাচ্ছ। 

অন্য চারজন চান বরতে নদীর ঈদকে গেল । শেয়াল চিন্তা-চন্তা ভাব 

করে সেখানে চুপ করে বসে রইল । সবার আগে চান সেরে বাঘ ?ফরে এল। 
এসে দেখে শেরাল কেমন আন-মনা হরে বসে রড়েছে । 

শেয়ালকে এমনভাবে বসে থাকতে দেখে বাঘ বশলঃ ভাই শেয়াল, আমাদের 

মধ্যে তুমিই শুধ্ ব্দ্ধিমান,। তম শোক করছ কেন 2 শিকার পড়ে রষেছে, 
এন আমরা সবাই আনন্দ করে মাংস খাই । 

শেয়াল বলল, বন্ধ, ইশ্দ'র যা বলেছে আম তোমাকে ভাই বলাছ। 
তম চান করতে গেলে ইশ্দর তহংকার করে বলল, আজ আমিই এই হরিণকে 
মেরেছি । বাঘের আর কি বলাম আছে? আজ আমারই বলে হারিণ 
মরেছে, তার মাংস তোমাদের সবাইকে খাওয়াবঃ আনন্দ দেব। ইদুর অহংকার 

করে এমন হম্বিতাম্ব করছিল যে হরিণের মাংস খেতে আর আমার একটুও 
ইচ্ছে নেই। 

বাঘ রেগে ?গয়ে গর্জন করে বলল» শেয়াল, তাই যাঁদ বলে থাকে ইদুর, তবে 

তুম 'ঠিক সময়ে আমাকে মনে বাপরে দিয়েহ। আজ নজের শান্ত দেখাব, 
বনের পশ.দেয় মেরে শেষ করে দেব । আমি চললাম, কত মাংস তুমি খেতে 
পার দেখব । এই বলে বাঘ বনের গভীরে মিলিয়ে গেল। 

এমন সময় চান সেরে সেখানে এল ই'দ:র । তাকে দেখে শেয়াল বলল, ইদুর 
তুমি ভালো আছ তো? নেকড়ে দিক বলেছে শোনো । তুমি চান করতে গেলে 
সে আমাকে বলল, এই হাঁরিণের মাংস খেতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না। 
এই মাংসকে আমার 'বিষ বলে মনে হচ্ছে । তো তোমার যাঁদ মত থাকে, তাহলে 

আম এক্ষনি গিয়ে ই'দুরকে খাই। 
এই কথা শ.নেই ইদুর ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড় কাছের এক 

গণের মধ্যে ঢুকে পড়ল । 
এমন সময় নেকড়ে চান করে সেখানে এল । শেয়াল তাকে বলল, ভাই, বাঘ 

তোমার ওপরে খুব রেগে গিয়েছে, তোমার আঁনম্ট ঘটতে পারে । বাঘ 
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তার বোকে নিয়ে এক্ষান ফিবে আসবে। এখন যা ভালো বোঝ 
তাই কর। 

এই কথা শনেই নেকড়ে ভয় পেয়ে গভণর বনে পাঁলরে গেল। পালিয়ে 
যাওয়াই ভালো, ি থেকে 'ি হয় কে বলতে পারে ? 

এমন সময় চান করে সেখানে এল বোঁজ। তাকে আসতে দেখেই শেয়াল 
বলল, বেজি, নিজের শান্তবলে আমি সবাইকে হারিয়ে 'দিয়োছ। পরাজিত হয়ে 
তারা যার যার জায়গায় পালিয়ে গিয়েছে। এখন তুমি শেষকালে আমার সঙ্গে 
যুদ্ধ কর, যদি আমাকে হারিয়ে দিতে পার, তাহলে তুমি ইচ্ছেমতো হরিণের 
এই মাংস খেতে পারবে 

তখন বেজি আস্তে আস্তে বললঃ ভাই শেয়াল, বাঘ নেকড়ে আর বুদ্ধিমান 

ই'দ্র যখন ঘদ্ধে তোমার কাছে হেরে গিয়েছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে, তুমি এদের 
মধ্যে সবচেয়ে বলবান। তাই আমি আর 'ি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব! 
তোমার সঙ্গে শন্তি পরীক্ষা করতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। আম চললাম । 
এই কথা বলেই বোঁজ পালিয়ে গেল। 

চারজন চলে গেলে বুদ্ধিমান শেয়াল মহা আনন্দে একাই সেই হরিণের মাংস 
খেতে লাগল । 

এঁটি একাঁট জাতি সরল লৌকিক পশকথা। পণ্তন্ত্রহতোপদেশ-ঈশপ 

কিংবা 'পলপের নীঁতিকথার সঙ্গে এর কোনো তফাৎ নেই। এইসব সংকলনের 
কাহনীর সঙ্গে অদ্ভূত সাদশ্য রয়েছে। কিন্তু ভাবলে 'বাস্মিত হতে হয়ঃ এই 
পুশকথাটি রয়েছে মহাভারতের আঁদপবে। মহাভারতের বিশেষত্ব হল, এই 
মহাকাব্যের অর্তভুন্ত হবার পরেই সাধারণ উপাখ্যানও তত্বকথায় অসাধারণ হয়ে 
ওঠে । প্রাজ্ঞ মহাঙারতকার অকারণে কোনো কাঁহনণীকে 'িবৃত করেন 'ন। নিজস্ব 

তত্ব ও দর্শনকে সুস্পষ্ট করবার জন্যই তান কাণহনীকে মহাকাব্যের মধ্যে গ্রহণ 
ররেন। বিশেষ করে এইসব কাণ্হনী যখন বলেন ভগম্ম, বৈশম্পায়ন, ধৃতরাম্দু 
ও [বদর। লোঁকিক এই পশকথাটি ধখন মাম্নবর কাঁণক ধৃতরাষ্ট্রকে আহবান 

করে বলছেন তখন আপাতত মনে হবে একট সাধারণ কাঁহনী তান বলছেন। 
পিন্তু কাহিনীটি বলবার পরে তান যখন এর অন্তানগহত আঁভপ্রায়টি 1বশ্লেষণ 
করছেন তখন 'বাস্মত হতে হয় । একটি সাধারণ কাহিনীর মধ্যে কত তত্বকথা 
ল:কিয়ে রয়েছে । লোকসমাজ নিশ্চয়ই এত গভীরভাবে এইসব দাশশীনক 

তত্ব তাদের গল্পের মধ্যে বলতে চাননি । কন্ত্ উচ্চতর সাঁহত্যে অনপ্রাবিষ্ট 

হয়ে পশুকথাটির আঁভগ্রায়-বিশ্লেষণে নতুন মান্তরা যুস্ত হল। মহাভারতকারের 
হাতে এর নতুন ব্যাখ্যা শুনে পাঠক আলোকিত হবেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু একথা 
মনে রাখতে হবে যে, এই তত্বকথা প্রকাশ করতে 'তান 'নরক্ষর গ্রামীণ 
লোকসমাজের একাঁট সাধারণ পশ-কথাকে ব্যবহার করলেন । 

এই একই ধরনের লোককথা আমরা পেয়োছ পণতন্ে, ঈশপে, ভারতের 
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গোম্দ ও মারিয়া আদিবাসী, আক্রিকার মাসাই ও ইফে আদিবাসী এবং 
পঁলনেশীয় লোককথায়। শুধু পান্র-পান্রী অন্যান্য পশপাঁখি। 

কণিক ছিলেন ধৃতরাম্ট্রের একজন ব্রাঙ্মণ-মল্ত্রী ও মম্ত্রণাদাতা। পাশ্ডবদের 
সর্বনাশ করবার জন্য ইনি সবসময় ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতেন। এই 
পশন্কথাটি 'বিশ্লেষণ করে কাঁণক ধৃতরাম্ট্রকে আরও উত্তোজত করেন । ধৃতরাণ্টর 
যেন এই উপাখ্যান থেকে পাণ্ডবদের নাশের সপক্ষে যৃস্ত খখজে পাচ্ছেন। 

ধৃতরাষ্্র জিজ্ঞাসা করেন, হে কিক! সাম্ধ দান ভেদ ও দণ্ড দ্বারা 
1কভাবে শত্রুসংহার করা যেতে পারে, তুমি আমকে তাই আনূপবার্বক বল। 

তখন কাঁণক বললেন, মহারাজ ! পর্ককালে নাতিশাস্তীবশারদ অরণ্যবাসী 
জদ্বকের যের্প ঘটেছিল, তা আমি আন.পীর্বক বর্ণনা করছি। কণিক 
তখন 'নকুল-ব্যাঘু-জদ্বুক-বৃক-মৃঁষক কথা” শোনালেন । তারপরে পশুকথাঁটির 
আঁভপ্রায় বিশ্লেষণ করলেন । 

কাঁণক 'বশ্লেষণ করে বললেন, যে রাজা শেয়ালের মতো এই রকম আচরণ 
করেন, 'তাঁন চিরকাল সুখভোগ করে থাকেন। ভাত ব্যন্তিকে ভয়প্রদশন, 
বরের কাছে 'বিনয়ভাব, লুদ্ধকে অর্থদান, সম বা ন্যুন ব্যান্তকে বল প্রকাশ করে 

বশনভূত করতে হয় । শন্তু, সখা? ভাই, পিতা এবং গুরুও যাঁদ শত্রুর মতো 

বিদ্রোহ করে, তাহলে তক্ষন তাদের 'বনষ্ট করা উঁচত। শত্রুকে শপথ, 
অর্থদান, 'বিষপ্রয়োগ বা মায়াপ্রকাশ করে বিনাশ করা 'বিধেয়। কখনও তাদের 
উপেক্ষা করতে নেই। কিন্তু যাঁদ জিগীষাসম্পন্ন উভয়পক্ষই তুল্যবল ও তুল্য 
উপায়বশত সা'ন্দহান হয়ে থাকেন, তাহলে যান তার মধ্যে গাঢ়তর অধ্যবসার়ের 
সঙ্গে জয়গ্রীলাভের প্রত্যাশা করেন, তারই অভ্যুদয় ঘটবে । আর যাঁদ গুরুও 
গীর্বত, কাণ্ডজ্ঞানশন্য, নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হন; তাহলে সেই 

গ্র্কেও শাসন করা ন্যায়বিরদ্ধ নয়। ক্লোধের উদ্রেক হলেও কখনও ক্দ্ধ 
হবে না, সবসময় হাসিমুখে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করবে। আবি*বস্ত ব্যান্তকে 

কখনও ব*বাস করবে না, বিশ্বস্ত ব্যান্তকেও অতি 'ব*বাস করবে না। যেহেতু, 
[ি*বাস থেকে ভয় উৎপন্ন হলে মূল পধ্ন্ত উচ্ছিন্ন হতে পারে । হৃদয়ে ক্ষরধার 
রেখেও সবসময় সহাস্যমুখে 'মাষ্ট বাক্যে ঠবনীতভাবে সপ্ভাষণ করবে । অসয়া- 

পরবশ না হয়ে যত্রপূর্বক নিজ মন্ত্রণা গোপন করে রাখবে । সহায় নংগ্রহ 
ও শত্রুর সঙ্গে সাঁম্ধ করতে চেষ্টা করবে । সম্পদলাভের ইচ্ছা ও সেই "বিষয়ে 
প্রভূত উৎসাহ দেখানো দরকার | এই ধরনের লোকের কাজ শন্লু-মিত্র কেউ 
গকছূমান্র বঝতে পারে না, কেবল কাজের উদ্যোগ ও কাজের সমাপ্ত প্রত্যক্ষ 

করে। যতক্ষণ ভয় উপাঁস্থত না হয়, ততক্ষণ ভয়কে ভয় পাবে। কিন্তু ভয় 

আগত হলে "স্থিরচিত্তে প্রতিকার করতে চেষ্টা করবে। অনাগত কাজকেও 

অচিরাগত ববেচনা করে বাদ্ধবলে তার অনুসরণ করবে, 

কত্ত বুদ্ধিল্রংশবশত ননজের উদ্দেশ্য-সাধনে কখনও উপেক্ষা বা অনাদর 
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প্রদর্শন করবে না। শন্রুপক্ষ সংখ্যায় অঞ্প হলেও কখনও উপেক্ষা করবে না, 

কারণ তারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করতে পারে । 
কঁণিকের উদ্দেশ্য হল ধৃতরাণ্ট্রকে উত্তোজত করা । এই উদ্দেশ্যকে তানি 

গোপন করেন নি। কিন্তু নীতিহীন কাজটির সমর্থনে কি 'নপৃণভাবে 
একট পশকথাকে কাজে লাগালেন । পশুকথাটির সষ্টর সময় লোকসমাজেরও 
নিশ্চই একট বন্তব্য ছিল, শেয়ালের এই কুৎীসত কাজের প্রাত একধরনের ঘ্নাই 
জম্মায়। গন্পট শূনে সাধারণ মানুষ কোনোভাবেই শেয়ালের কাজকে 

সমর্থন করবে না। কিন্তু একজন প্রাজ্ঞ নীতহীীন মন্ল্রণাদাতা শেয়ালের 
কাজের সপক্ষে দার্শীনক তত্ব উপস্থিতি করলেন। উচ্চতর সাহত্যে যুস্ত হয়ে 

পশুকথাটির অভিপ্রায়ই বদলে গেল। পশ.কথাঁটিকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ 
করে কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, পাণ্ডব বা অন্য যে কেউ হোননাকেন, 
তাদের সঙ্গে ন্যায়ানগত ব্যবহার করলে আপাঁন কখনই বপদে পড়বেন না, 
এবং 'নার্ববাদে আপনার কার্যসাধন করতে পারবেন । 

পশ.কথা ও তার অভিগ্রায় বিশ্লেষণ করার পরে মহাভারতকার সেই সর্বনাশা 
জতুগৃহ পর্বের কথা শুনয়েছেন। কাঁণক তো চলে গেলেন। ধৃতরাম্ট্রও 

তখন থেকে নিতান্ত শোকাকুল হলেন। তারপর সুুবলনন্দন শকুন, দুষেধিন, 
দঃশাসন ও কর্ণ দ:ষ্টমন্ত্রণা করে ধৃতরাস্ট্রের কাছে গেলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের 

সঙ্গে পরামর্শ করে কুন্তী ও তার পণপতত্রকে দগ্ধ করতে মনস্থ করলেন। 
আশ্চয+ ধৃতরাষ্ট্রও এই অমানাঁবক বাঁভৎস কাজের সমর্থন জানিয়েছিলেন । যেন 

মনে হয়, পশ:কথাঁটির 'বশ্লেষণ ধূৃতরাম্ট্রকে এই কাজে সমর্থন জানাতে 
উৎসাহ 'দিয়েছিল। উচ্চতর সাঁহত্য 'নজের প্রয়োজনেই লৌকিক এীতিহাকে 
ব্যবহার করেছে । 

যুধষ্ঠির পিতামহ ভীম্মকে 'জিজ্ঞাসা করলেন, অসার দল ব্যন্তি 
দীর্ঘকাল নিকটে থেকে উপকার ও অপকারে সক্ষম উদ্যোগশালী মহাবল 
পরারান্ত শত্রুকে কথায় অবমানিত করলে সেই শত্রু যদ রাগে তাকে উচ্ছেদ 
করতে এগিয়ে আসে? তবে এ দবল ব্যন্তি 'িভাবে আত্মরক্ষা করবে ? ভবচ্ম 
এই প্রশ্নের সরাসাঁর উত্তর না "দয়ে একাঁটি ইতিহাস” বললেন, শিমুল গাছ 
ও হাওয়ার কথা” । এই লোককথাঁটির মধ্যেই য্াধন্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর প্রচ্ছন্ন 
ররেছে। মহাভারতের শান্তপর্বে লোককথাটি রয়েছে। 

ভীক্ম লোককথার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন, যে ব্যান্ত দুবল হয়েও 

দগ্ুবূদ্ধির জন্য বলবানের সহ্গে শন্নুতা করে তাকে শেষকালে অনুতাপ 
করতে হয়। তাই বলবানের সঙ্গে শত্রুতা করা দূর্বলদের উচিত নয়। তুল্য 
পরাক্রম ব্যক্তির সঙ্গেও সহসা শব্লুতা করতে নেই। এরূপ ব্যন্তির সঙ্গে 
কলমে ক্রমে বলপ্রয়োগ করাই 'বধেয়। এই পাথবীতে বৃদ্ধি ও বলের মতো 
উৎকৃষ্ট আর 'কছুই নেই । | 
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এই লোককথায় নারদ চরিত্র রয়েছে। নারদ আসলে কথক ও চারণকাঁবি। 

নারদ লোকসমাজে অসাধারণ জনাপ্রয় একটি লৌকিক চরিত্র । . উচ্চতর 
সাহিত্যে প্রবেশ করে তিনি দেবার্ধর মযাদা পেয়েছেন। দেবার্য হলেও তার 
কার্যকলাপ লোকচরিত্রের মতোই, অন্যান্য খাষ-চরিত্রের সত্গে তার মৌলিক 
পার্থক্য রয়েছে। লোকসমাজের সংষ্ট চাঁরন্র বলেই তার ধরন-ধারণ লৌকিক । 

গহমালয় পাহাড়ে ছিল এক ীবশাল শিমুল গাছ । গাছ 'ছিল চারশ হাত 
বিস্তুত। অসংখ্য ডাল-ফুল-পাতায় ছড়ানো । গাছের অনেক বয়েস। 

গাছের ডালে বসে থাকত নানা ধরনের পাঁখ। বনের হাত, হারণ ও 
অন্যান্য অনেক জন্ত গরম কালে সের তেজে ক্লান্ত হয়ে এঁ গাছের ছায়া 
দুদণ্ড বসে যেত, 'বিশ্রাম নিত। 

এমন একদিনের কথা । নারদ চলেছেন পথে । হঠাৎ এ বিশাল স্ুম্দর 
শিমুল গাছ দেখে তান বললেন, বাঃ! তুমি তো জস্দর দেখতে ! 
তোমার ছায়ায় বসে থাকতে সবারই ভালো লাগবে । তোমার ছায়ায় পশঃপাখি 
বিশ্রাম নেয়। তোমার ডালপালা অনেক বড় আর শন্ত। ওগলো হাওয়ার 
দাপটে কখনই ভেঙে পড়ে না। হাওয়া যে তোমায় রক্ষা করে তার কারণ 
পক? হাওয়া তো দেখাঁছ তোমার কোনোই ক্ষতি করে নি? সে কি তোমার 
আত্মীয়? না দি তোমার সত্যে খুব বম্ধৃত্ব 2 হাওয়া বড় বড় গাছকে ফেলে 

দিচ্ছে। কিন্তু তোমার তো কোনো ক্ষাত করে 'ি। বূৃঝতেই পারছি, 
বন্ধূত্বের জন্যই তোমাকে সে রক্ষা করছে । হাওয়ার দয়াতেই তোমার এমন সুন্দর 
ডালপাতা ৷ নইলে, এই পাঁথবাতে হাওয়ার দাপটে ভেঙে পড়ে না এমন পাহাড়- 
বাঁড়ঘর-গাছগ্াছালি আম দেখি দি । বন্ধ্র মতো হাওয়া তোমায় রক্ষা করছে 

বলেই তুমি 'নিশ্চন্ত রযষেছ । 
শিমূল গাছ বলল, হাওয়া আমার বম্ধ্ও নয় আমার দেবতাও নয়। সে 

কেন আমার দয়া দেখাবে 2 তার চেয়ে আমার তেজ ও বল অনেক বেশি। 

আমার আঠার ভাগের এক ভাগ বলও তার নেই। হাওয়া যাদ পব 

গাছকে ভাঙতে ভাঙতেও আসে, তব আমার কাছে এসে তাকে থমকে 

যেতে হবে। হাওয়া প্রবল বেগে অনেকবার আমার ?দকে ধাওয়া করেছে, 

কিত্ত কিছুই করতে পারোন। তাই হাওয়া যাঁদ ভীষণ রেগেও যায়, 
তব- এখন আমার আর ভয় করে না। 

নারদ বললেন, আরে, তুমি তো আচ্ছা বোকার মতো কথা বলছ ! হাওয়ার 

মতো অত শান্তশালী এই প:থবীতে আর কেউ নেই। ইন্দ্র, যম, কৃবের, 

বরুণ পর্যন্ত হাওয়ার মতো বলবান নয়, তুমি তো কোন্ ছার ! হাওয়া 

সকলের প্রাণ রক্ষা করছে। শান্তভাবে হাওয়া বয়ে যায়, তাই নিঃ*বাস নয়ে 

প্রাণগ বেচে থাকে। হাওয়া যাঁদ অশান্ত হয়, তবে সকলকেই জীবনের আশা 

ছাড়তে হবে। দেখাঁছ, তুমিই কেবল হাওয়ার বিরদ্ধে কথা বলছ। তুমি 
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খুব বোকা, তুমি মহা বাচাল। তুমি খুব অসার। তুমি জেনেশুনে মিথ্যে 
কথা বলছ। তোমার তো খব অহংকার । ঠিক আছে, তোমার এই দেমাকের 
কথা আমি হাওয়াকে 'গয়ে বলছি। হাওয়ার নিন্দে আমি একেবারে শুনতে 
চাই না। চন্দন, 'তিনিশ, তাল, দেবদার;, বেতস ও বকুল গাছের মতো অমন 
শন্ত শাছও কখন হাওয়ার বিরুদ্ধে এসব কথা বলে না। তারা হাওয়ার শান্ত 
জানে বলেই চুপ করে থাকে । তুমিই দেখাঁছি হাওয়ার শান্ত সম্পর্কে 
কিছুই জান না। ঠিক আছে» আম হাওয়ার কাছে যাচ্ছি। 

নারদ চললেন গ্রাছ আর হাওয়ার মধ্যে ঝগড়া বাধাতে। হাওয়ার কাছে 
এসে নারদ বললেন, হাওয়াঃ হিমালয় পাহাড়ের ওপরে এক াবশাল শিমুল গাছ 
রয়েছে। সে তোমাকে মানতে চায় না। তার ওপরে তোমার বিরুদ্ধে 
আজেবাজে কথা বলে। আমি সেসব খারাপ কথা বলতে পারব না। 
আম শুধু জান, তুমি সবচেয়ে বলবান, তোমার ভীষণ রাগ । 

নারদের এই কথায় হাওয়া খুব রেগে গেল। এত বড় আস্প্ধা! রেগে 
লাল হয়ে সে শিমূল গাছের কাছে গিয়ে বলল, তুমি নারদের কাছে আমার 
নিন্দে করেছ? আমার নাম হাওয়া । আমি কে, আমার শান্ত কেমন,--তা 
এক্ষটীান তোমায় দেখিয়ে দেব । তোমার শান্ত আমার জানা আছে । তোমায় দয়া 

করে আম রক্ষা কার, কোনো ক্ষাঁত কার না। 'কন্তূ তুম নিজের শান্ততে দাঁড়য়ে 
আছ. তা কিন্তু কখনও ভেবো না। যাক, তুম যখন আমার নিন্দা করে 
অপমান করেছ, তখন আমার শনন্ত দেখাচ্ছি । 

হাওয়ার এই কথায় হাসতে হাসতে শিমুল গাছ বলল, তোমার 
সাধ্যমতো তোমার শন্তি দেখাও। তুমি রেগে গেলে আমার ক হবেঃ 
তোমাকে আমি একটুও ভয় করি না, কেননা আমি তোমার চেয়ে অনেক 
বেশি শান্তমান। যাদের বাম্ধ থাকে তারাই সাত্যকার বলবান। শুধু 
দেহের বল থাকলেই সে শীন্তমান হয় না। 

শিমুল গাছের এই বেপরোয়া ভাব দেখে হাওয়া ভীষণ রেগে বলল, 
আমি কালকেই দেখাব, আমার শান্ত কেমন। এই কথা বলে হাওয়া সেখান 
থেকে চলে গেল । 

একটু পরেই আঁধার ঘাঁনয়ে এল । রাত্র হল। তখন শিমুল গাছ মনে মনে 
বলল, আমি তো জানি আমি কত দর্বল। আমি জান হাওয়ার কি প্রচণ্ড 
শত্তি। নারদের কাছে আমি যা বলেছি সবই মিথ্যা । হাওয়ার দাপট আমি 
[িছৃতেই সহ্য করতে পারব না। নারদ যা বলেছেন তা সবই ঠিক। হাওয়ার 
শান্ত সাঁত্য অসাধারণ । যাইহোক, আম অনেক গাছ থেকে সাঁত্যই দূর্বল, কিন্তু 
আমার মতো বুদ্ধিমান আর কোনো গাছ নেই। তাই ব্প্ধি দিয়েই হাওয়াকে 
হারাতে হবে। এখন আমার যেরকম কৌশল করতে ইচ্ছে করছে, সব গাছ যি 
তাই করত, তবে হাওয়ার দাপটে বনের গ্রাছ উপড়ে পড়ত না। 
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মনে মনে এই কা বলে িমূল গাছ তার সব ডালপালা কেটে ফেলল । 
শমুূল গাছে এখন ভাল নেই, ফুল নেই, ফল নেই, পাতা নেই। সব কেটে 
ফেলে গাছ অপেক্ষা করতে লাগল । 

আঁধার কেটে গেল । আলো ফুটল চারদিকে । সকাল হল। এমন সমর 
হাওয়ার শনশন: শব্দ শোনা গেল । দরে দেখা গেল, বিশাল 'বশাল গাছ 
মূখ থ-বড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে । হাওয়া শিমুল গাছের কাছে এল। এসে 
দেখল, শিমুল গাছ ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে । 'নিজেই ভয়ে ডালপালা কেটে 
দাঁড়য়ে রয়েছে । শিমুল গাছের ভয় দেখে হাওয়ার আনন্দ দেখে কে ! 

তখন হাসতে হাসতে হাওয়া বলল, হায় গাছ ! তুম নিজেই তোমার যা' 
অবস্হা করেছ, আমি তোমাকে এই রকমই করতাম ৷ সেই দুরবস্হাই তোমার 
কপালে জ্টত। যাক, আমার শান্তর কথা ভেবেই তুমি এই রকম হয়ে 'গয়েছ। 
আমার নিদ্দে করোছলেঃ নিজের দোষেই আমার ভয়ে তোমার এই দশা । 
তোমার দেহে ডালপালা নেই, স্ুম্দর পাতা নেই, ফুল নেই। 

হাওয়া এই কথা বলাতে শমল গাছ খুব লজ্জা পেল। সে অনুতাপ 
করতে লাগল । 

মহাভারতের মধো এই ধরনের অনেক পরাণকথা-পশুকথা-রূপকথা- 
কিংবদাত্ত স্হান পেয়েছে । 'কছ; লোককথা রয়েছে যেগুলি আজ আর 
লৌকিক এীতহ্য বলে চিনবার উপায় নেই। শাস্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ মহাকাবর লেখনীতে 
তাদের রূপ আমল পাঁরবার্তত হয়ে 'গিশ্লেছে। মোটিফ বিশ্লেষণ করে হয়তো 
তাদের লৌকিক রূপাঁটর অস্পম্ট আভান মেলে, 'কিন্তু লাখত রূপে তাদের 
এমনই 'ববর্তন ঘটানো হয়েছে যে, লৌকিক এ্রীতহা-র্পাঁট প্রায় হারয়েই 
গিয়েছে । কিন্তু লোককথার অনেক উদাহরণ যে আঁবকৃত আকারেই পাওয়া 
যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 

মহ্াভারতীয় কাহিনীর স্বরূপ 

মহাভারতকে বলা হয়েছে সহতাঃ মহাভারতকে বলা হয়েছে পণ্ম বেদ। 

মহার্য কর্ষদ্বৈপায়ন মহাভারত নিবদ্ধ করেন চাঁববশ হাজার গ্লোকে। অন্টাদশ 

পর্বের আতিরিস্ত মহাভারতের পাঁরাঁশষ্ট খিলহিবংশ প্রাণ ধরলে এর 

শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ । কিন্তু এই অংশ অবচিন, বহু পরে রচিত। মহারাজ 

জনমেজয় ও শৌনকাঁদি খাঁষকে মহাভারত শোনাতে গিয়ে বৈশম্পায়ন, উগ্রশ্রবা 

ও সৌতি যে 'বষয়গ্যীল ষোগ করোছলেন এই অংশেই তা য্ত হয়েছে । শুধদ এই 
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অংশই নয়, মূল অংশও একজন কাঁবর রচনা নয়। হরিবংশ পুরাণ থেকে 
একটি সত্য প্রমাণিত হয়,-মহাভারত কালে কালে আদ কাঁজ থেকে মহাদ্ুুমে 
পারণত হয়েছে । মহাভারতকে লোক-মহাকাব্য বললেই যেন এর সঠিক ঘ্বর্প 
ধরা পড়ে। এ যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাথথামক ভারত সংহতা প্রথম 
সংকলিত মহাকাব্য । কেননা, লোকসমাজে মৌখিকভাবে প্রচলিত অসংখ্য 
লোককথার সংকলন রয়েছে এই মহাকাব্যেঃ 'বাঁভল্ল এলাকার আশ্ীলক 
বোশন্ট্যপূর্ণ লোককথার সমাবেশ ঘটেছে এখানে । পাঁণ্ডিতেরা বলেন, আদম 
কোনো লোককাহনশ কালে কালে 'ববার্তত ও পাঁরবার্তত হয়ে মহাকাব্যের রূপ 
নেয়। মহাভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। কুর.পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়তো ছিল 
লোককথার প্রাথমিক বীঁজ, তারপরে লৌকিক জনপদের অসংখ্য মৌখিক এ্রাত্হ্য 
এর কলেবর-বাদ্ধতে সহায়ক হয়। সংকলকের মন্সয়ানা হল, এইসব 'বাচ্ছিন্ন 
কাঁহনণকে মূল কাহনীর সঙ্গে প্রাসাঙ্গকতা রেখে যন্ত করে দেওয়া । 
মহাভারতের সংকলকগণ এই কাজাঁট অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে করেছেন । 

মহাভারতের আমলে কিছু নগর থাকলেও মূল সাংস্কাঁতিক ধারা 'ছিল 
গ্রামীণ ও আরণ্যক। যেসব য্ধবগ্রহের কথা পাওয়া যায় তাও 
মোটাম:ট জাত-উপজাতর মধ্যেকার 'বরোধ,খাদ্য-সংগ্রাহক ও খাদ্য-উৎপাদকের 

মধ্যে যৃম্ধ-যুদ্ধ ঘটেছে গোধন কিংবা রাজ্য নিয়ে । গ্রামীণ ও আরণ্যক 
পরিবেশে নানা গোচ্ঠীর মধ্যে আন্তাঁরকতার সম্পর্ক না থাকলেও 'নাবড় 
যোগাযোগ 'ছিল,--ববাহ-দাসদাসী গ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্ক ছিল। সাংস্কাঁতিক 

আদান-প্রদান 'ছিল, মানাঁসক ব্যবধান তুলনামূলকভাবে কম 'ছিল,--এর যথেষ্ট 
প্রমাণ রয়েছে মহাভারতে । তাই মহাভারত সংকলিত হবার সময় ও 
পরবতাঁকালে কলেবর বৃদ্ধির সময়কালে খুব প্বাভাবিকভাবেই গ্রামশণ লৌকিক 
উপাদান এর অন্তভূ্ত হয়েছে। এই পদ্ধাততেই অনেক লোককথা মহাকাব্যে 
অন:প্রাষ্ট হয়েছে। 

পাঁথবার প্রাচীন যেসব লোককথার সংগ্রহ 'লাখত আকারে আমাদের হাতে 
এসে পৌছেছে, জাতক তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকলন গ্রন্ছ। জাতককে বলা 
হয় গাতমবঃদ্ধের অতাঁত জম্মগযলির বৃত্বান্ত। ধমাঁয় উপদেশ-দানই জাতকের 
মূল লক্ষ্য। বোদ্খগণ 'বশ্বাস করতেন, মানুষ এক জন্মে কোনোভাবেই 
পরিপর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয় না। বাধ্ধদেবের মতো “অপারাবভুতি 
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সম্পন্ন সম্যকসম্ব্দ্ধ' মানূষ এই জন্মের আগে অনেকবার জন্মগ্রহণ করেই 
পরিপূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বোধ থেকেই জাতকগযালর 
সুভ্টি। 

রামায়ণ-মহাভারত-পণ্গতন্ত্র বা ঈশপের লোককথা যেমন সংকলন গ্রন্থ, জাতকও 
তাই। মূল কাঠামো হয়তো একজন রচয়িতার সৃষ্ট, কিন্তু পরবরতাঁকালে 

নানা কথক এর কলেবর বাদ্ধ করেছেন। তাই এসবের সাঁঠিক কালানণ'য় 
প্রায় অসম্ভব। বোদ্ধদর্শন যতই জাঁটল ও উচ্চাঙ্গের হোক না কেন, এই 
ধর্মে এমন কিছু আবেদন রয়েছে ঘা এককালে সাধারণ মানুষকে আন্তারকভাবে 

আন্দোলিত করেছিল। জনশিক্ষা বা লোকশিক্ষা ছাড়া এই প্রভাব এত ব্যাপক 

হতে পারোন। ধর্মদর্শনের মূল বিষয়গুলো সাধারণ মান্ষকে বোঝাবার 
জন্য লোককথার ব্যবহার করা হত। বুদ্ধদেবের মতো অসাধারণ প্রাজ্ঞ মানুষ 
এ বিষয়াট ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন! 'নিরক্ষর গ্রামীণ জনগণের মধ্যে 
1নজের ধর্মমতকে প্রচার করবার সবচেয়ে উপযুন্ত মাধ্যম হল গঞ্পকথার মধ্যে 

দিয়ে 'শিক্ষা দেওয়া । তাই মনে হয়, জাতকের মূল প্রেরণা বুদ্ধদেব স্বয়ং। 
গতাঁন গজ্পের মাধ্যমে ধর্মমত প্রচার করতেন । সেই 1হসেবে বলা যায়, জাতকের 
প্রথম গজ্পগূলি বুদ্ধদেব বলেছিলেন। তার সংখ্যা কত তা বলা সম্ভব নয়। 

তবে 'তিনিও ষে লোককথাকে ব্যবহার করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই। গৌতমবৃদ্ধের জীবনকাল হল ৫৬৩-৪৮৩ খেস্ট প্বদ্দি। জাতকের 

মূল কাঠামোও এইকালে সংকলিত হয়। তারপর ব্ম্ধদেবের মৃত্যুর পর থেকে 
জাতক স্ফীত হতে থাকে । গৌতমবৃদ্ধই সমগ্র জাতকের শ্রষ্টা, এই ধর্মায় 
ণবধবাসকে কোনোভাবেই গ্রহণ করা যায় না। জাতকের অর্ধেক কাঁহনীতে 

কোনো বৌদ্ধ প্রভাব নেই, বূদ্ধদেবের পূর্বজন্মগীলর সঙ্গেও তার কোনো 
সম্পর্ক নেই। লোককথাগুীল সংকলন করে জাতকের অন্তুভূস্ত করা হয়েছে, 
কম্ট-কম্পনা করে কোনোভাবে মূল অংশের সঙ্গে জড়ে দেওয়া হয়েছে। 

লোককথাটির সঙ্গে জাতকের মানীসকতার সম্পর্ক যেন আরো'পিত,--পরাকালে 
বোধিসত্ব কোনো বনমধ্যবতঁ পদ্ম সরোবরের নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষদেবতা হয়ে 
বাস করছিলেন ।' লোককথায় যা ঘটে গেল তান শুধু তা দেখলেন। 
বৃদ্ধদেবের উপদেশ হলে এভাবে ধর্মের সঙ্গে সম্পরশন্য লোককথা জাতকে 

স্থান পেত না । 

জাতকের সংকলন শহধুমান্র বৌদ্ধরাই করেন 'নি। একদিন বৌদ্ধধর্ম 
ভারতবর্ষে গোৌণধর্ম হয়ে গেল। বৌদ্ধরা পুরনো হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন। 
অসংখ্য বোদ্ধ মান্দর হম্দু মাম্দরে পাঁরণত হল, বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দ 
দেবদেবীতে রূপান্তরিত হল। বৃদ্ধকে অবতার হিসেবে প্রচার করলেন "হিন্দুরা 
যখন বুঝলেন বৌদ্ধধর্মকে আর “ভগ্ন পাওয়ার গকছু নেই ; তখন জাতকের 
মধ্যেও তাদের অনকুল বিষয়সমূহ অন:প্রাবষ্ট হল। ভারতায় লোকসমাজের 
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লোককথাগ্দাল 'নার্বচারে জাতকের অত্ভু্ত হতে থাকল। তাই জাতকের 
মূল কাঠামোর সময়কাল 'নিধরিণ করা গেলেও গোটা জাতকগ্রন্থ কবে বর্তমান 

সংকলনের রূপ পেল তা আর কোনোদিনই সঠিকভাবে বলা যাবে না। তবে 
একথা ঠিক, পাঁলভাষা যখন সমাজের গভণরে ব্যাপক 'ছিল তখনই জাতক 
সংকালত হয়ে বর্তমান রূপ পেয়েছিল । 

জাতকের আদি কাঠামো সংকালত হয়েছিল প্রথম যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারলাভ 
করল। মগধ বা কাঁলঙ্গে এট প্রথম সংকলিত হয়োছল। “কিন্তু বৌদ্ধ 
যখন প্রাচগন মগধ ও কাঁলঙ্গ ছাড়িয়ে কাপিলাবস্ত, শ্রাবন্তী, রাজগ্হ, বম্ধগয়া 
সাংকাশ্যাঃ অঙ্গ, বৈশালীর পথ বেয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল, জাতকও 
একই ভাবে একই পথ বেয়ে প্রচারিত হতে থাকল । একদিন বোৌদ্ধধমেরি সঙ্গে 
সঙ্গে জাতকও িংহলঃ তিবহত, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এাশয়া ও জাপানে পাড় 
দিল। ভারতবর্ষের সীমানা ছাঁড়য়ে জাতক প্রথম প্রচারিত হয় 'সিংহলে। 

কেননা, ২৪১ খনস্ট প.বার্দ্ে মহেদ্দ্রু বোৌদ্ধধম প্রচারের জন্য যখন 'সংহলে 
যান তখন অন্যন্য ধমগ্রন্থের সঙ্গে জাতকও সঙ্গে নিয়েছিলেন। তবে তখনকার 
জাতকের আকার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা দুর্হ। 

ফসবৌলের যে জাতক সংকলনাঁট সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে তাতে জাতকগলর 

সংখ্যা হল ৫৪৭টি । ১৮৯৫-১৯০৭ খীস্টাত্দের মধ্যে ই- বি কাওয়েল পালিভাষা 
থেকে ইংরেজিতে যে জাতক অনুবাদ করলেন তাতেও এই সংখ্যাই রয়েছে । 
যাঁদও এর মধ্যেও অনেক কাছিনীর পুনরুন্তি ঘটেছে । জাতকের আকার কিভাবে 
পরিবর্তিত হয়েছে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে । উদীচ্য সংস্কৃত জাতকমালায় 
রয়েছে ৩৪টি জাতক । অনেকে বলেন, এগৃলিই আদি জাতক । আবার 
মহাবন্তু গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে ৮০টি জাতক তিবৰতের জাতকমালায় রয়েছে 
&৬৫ট জাতক কাঁহনণ। দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধশাস্ৰে জাতকের সংখ্যা ৫৫০ টি। 
বুষ্ধদেবের সংকলন হলে সংখ্যার এমন তারতম্য ঘটত না, ধর্মপ্রবস্তার সংকলিত 
জাতক ধমীঁয় কারণেই অপারিবর্তিত থাকত। আসলে কথক কিংবা সংকলক 
কালে কালে তার 'নিজের সংগ্রহকে জাতকের অন্তভুন্ত করে গৌরবাশ্বিত হতে 
চেয়েছেন। 

জাতকমালার অন্তত সাড়ে চারশ" টি জাতক লৌকিক এঁতিহ্য থেকে সংকলন 
করা হয়েছিল। লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য লৌকিক কাঁহনশর মধ্যে 
থেকে নিজেদের প্রয়োজনে এগূলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। যেহেতু জাতক 
প্রচারের একটি বিশেষ ধমাঁয় উদ্দেশা ছিল, তাই সংকলক যখন এগুলিকে 
গরন্ভুস্ত করলেন তখন মূল কাহিনণর প্রথমে ও শেষে কিছ: মস্তব্য জ্ড়ে দিলেন । 
আর মাঝখানে কাবতার আকারে গাথাও দেওয়া হল। লোককথায় মাঝে- 
মধ্যে দু-এক ছন্ন কবিতা যে একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাতানয়। শক্ত এটা 
স্যধারণত লোককথার্ ধর্ম নয়। পণতন্মেও এই ধরনের উপদেশাত্মক কাঁবতা 
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ব্যবহৃত হয়েছে । জাতক বা পণ্চতন্দে এই কাঁবতার ব্যবহার করেছেন প্রাজ্ঞ 
সংকলক। লোককথা বলবার আগে সংকলক এইভাবে শুরু করেছেন £ শাস্তা 
জেতবনে এক লোভ 'ভিক্ষকের উদ্দেশে এই কথা বলোছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষু 
একদিন শান্তার কাছে 'গয়ে বললেন, ভগবন, এই ভিক্ষু বড় লোভগ। শান্তা 
সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেন করলেন, কেমন হে, এ কথা কি সাঁত্য? সে বলল, 
হ্যাঁ প্রভু । শান্তা বললেন, তুমি অঙীতকালেও লোভের জন্য প্রাণ 
হারিয়েছিলে, আর তোমার দোষে যারা ব'দ্ধিমান তারাও নিজের নিজের আবাস 
থেকে বিতাড়িত হয়োছলেন। এই কথা বলে শান্তা সেই অতাঁত বৃত্তাস্ত 
বলতে আরস্ভ করলেন। এরপর শরু হয় এইভাবে, পুরাকালে বারাণসীরাজ 
ব্রহ্ধদত্তের সময়ে বোধিসত্ব-"" "জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তারপর লোককথাটি 
বিবৃত করা হল। আর শেষাংশে "সমবধান” অংশে বলা হয় বোঁধসত্ব সেই 
লোককথায় কে 'ছিলেন। গাথার প্রথম ও শেষ অংশ সংকলকের সৃষ্ট কিন্তু 

মাঝখানের কাঁহনী অংশটি আঁধকাংণ ক্ষেত্রেই লোককথা । 

একটি বিতকিত জাতক 

বৌদ্ধজাতকে দশরথ-জাতক নামে একাঁটি জাতককে 'ঘরে দীর্ঘদন ধরে 'বিতর্ক 

চলছে। একাঁদকে রয়েছেন যন্তবাদী সংস্কারমন্ত কিছ জ্ঞানী মানুষ আর 
অন্যপক্ষে রয়েছেন ধমী় ভাবনায় উদ্দীপত কিছ পশ্ডিত। দশরথ- 

জাতকাঁট একটি রূপকথার গল্প, এই কাহনীর সঙ্গে বাল্মীকর রামকথার 
আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে । দশরথ-জাতকের কাঁহনশীট "বশ্লেষণ করলে বিতকেরি 
কারণ বোঝা ঘাবে। 

শান্তা জেতবনে থাকবার সময় এক পিতৃহারা ভূস্বামীকে লক্ষ্য করে এই 
কথা বলোছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে সেই ব্যান্ত শোকে এত আঁভভূত 
হয়ে পড়োছলেন যে তান সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে শুধুই শোক করতেন । 
একদিন প্রভাতে শাস্তা সর্বলোক পর্ধবেক্ষণ করতে বুঝলেন ষে তার স্োতাপন্ন- 
ফলগ্রাপ্তর সময় এসে গিয়েছে । তাই দেখে তান 'দিনমানে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার 
পরে আহার করলেন এবং অন্যান্য 'ভিক্ষুকে 'ব্দায় দিয়ে কেবল একজন 
শ্রমণকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভূস্বামীর বাড়তে গেলেন। ভূষ্বামী তাকে প্রণাম 
করলেন। তখন শান্তা মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, উপাসক, তুমি 'কি 
খুব শোকার্ত হয়েছ ? ভুস্বামী রললেন, হ্যাঁ ভদন্ত পিতার মৃত্যুতে খুবই 
কাতর হয়েছি । শান্তা বললেন, দেখ উপাসক, প্রাচীন পাঁণ্ডতেরা অন্টলোক 

৬৯ 



ধর্ম জানতেন বলে পিতার মৃত্যু হলে অনুমান শোকও অনুভব ধরেন 
নি। তথন তুস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতাঁত কথা বলতে লাগলেন, 

পুরাকালে বারাণসশতে দশরথ নামে এক মহারাজ ছিলেন। তান ছন্দ 
হেষ, মোহ, ভয়, এই চার রকমের অগাঁত পাঁরহ্র করতেন । তার ষোল 
হাজার অস্তঃপুরচারিণী ছিলেন, তার মধ্যে অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই প্ত্রও 
এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বড় ছেলের নাম রামপ্ডিত, ছোট ছেলের নাম 
লক্ষমণকুমার ও মেয়ের নাম সীতাদেবাঁ । 

অগ্রমহিষার মৃত্যু হল। দশরথ তার বিয়োগে অনেক দিন শোকাভিভুত 
হয়ে রইলেন, শেষে মন্ত্রীদের পরামর্শে রানীর শ্রাম্ধের পরে আর একজন স্ত্রীকে 
অগ্রমহিষীর পদে আঁধিষ্ঠিত করলেন । 

নবীনা মহিষীও দশরথের প্রিয়া এবং মনোজ্ঞা হলেন। কিছুদিন পর 
তান গর্ভবতী হলেন ও তার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। এই ছেলের নাম 
রাখা হল ভরতকুমার । রাজা পনত্রস্নেহের আবেগে একদিন রানীকে বললেন, 
প্রয়েঃ আমি তোমায় একাঁটি বর দেব; ফি বর চাও ঝল। রানা বললেন, 
মহারাজা, আপনার বর দাসীর 'শিরোধার্য, কি বর চাই, তা এখন বলব না। 

ভরতকুমারের বয়স সাত বছর হল। তখন একাঁদন রানী দশ্রথের কাছে 
গিয়ে বললেন, মহারাজ» আপাঁন আমার ছেলেকে একটি বর দেবেন বলোছলেন। 

এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করন। রাজা বললেন, ক বর চাও বল। রানী 
বললেন, আমার ছেলেকে রাজপদ 'দিন। 

রাজা রেগে গগয়ে বললেন, নিপাত যাও বৃষাঁলঃ জলন্ত আগুনের টুকরোর 

মতো আমার আরও দ:টি ছেলে রয়েছে । তুম ক তাদের মেরে ফেলতে চাও যে” 

নিজের ছেলেকে রাজ্য দেবার কথা বলছ ? 
রানী রাজার রাগ দেখে ভয় পেয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন । কিন্ত; 

তারপর থেকে বারবার রাজার কাছে এ একই অনরোধ জানাতে লাগলেন । 
রাজা তাকে ওই বর দিলেন না বটে, কিন্তু চিন্তা করতে লাগলেন,--নারীজাত 
অকৃতজ্ঞ ও 'মিন্রদ্রোহ, রানগ নিজের দুরভিসাম্ধ সফল করার জন্য উৎকোচ 'দিয়ে 
আমার ছেলেদের প্রাণবধ করাতেও পারে । তখন রাজা বড় দই ছেলেকে ডেকে 
এনে সব কথা জানিয়ে বললেন, এখানে থাকলে তোমাদের 'বপদ ঘটতে পারে। 

তোমরা কোনো সামন্ত রাজ্যে কিংবা বনে গিয়ে বাস কর। যখন *মশানে আমার 

দেহ ভস্মীভূত হবে, তখন ফিরে এসে 'পিতৃ-পিতামহের রাজ্য গ্রহণ করবে। 

দুই ছেলেকে এই কথা বলে দশরথ দৈবজ্ঞ ডাকালেন এবং 'জিজ্ঞাসা করলেন, 
বলুন তোঃ আমি আর কতকাল বাঁচব ? 

তারা বললেন, আরও বারো বছর আপাঁন বেচে থাকবেন । 

সেই কথা শূনে রাজা বললেন, তোমরা বারো বছর পরে এসে রাজছত্র গ্রহণ 
করবে। 
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দই ছেলে সম্মত জানিয়ে পিতার পায়ে প্রণাম করে জলভরা চোখে প্রাসাদ 
থেকে চলে গেলেন । তখন সীতাদেবী বললেন, আ'মও সহোদরদের সঙ্গে বাব। 

[তাঁনিও পিতাকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পেছন পেছন গেলেন। 

এই তিনজন বখন প্রাসাদ থেকে বোরয়ে গেলেন, তখন হাজার হাজার 
নরনারী তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল । এরা তাদের আসতে 'নষেধ করলেন । 'কছু- 
দন পরে হিমালয়ে এলে তারা একজায়গায় আশ্রম তোর করে থাকতে লাগলেন । 
সেই জায়গায় ছিল ফলমূলের অনেক গাছ, সেখানে ছিল জলের উৎস । 

লক্ষ্মণপাঁণ্ডিত ও সীতাদেবী রামপাঁণ্ডিতকে বললেন, আপ্পনি আমাদের 'পিতৃ- 
স্থানীয়, আপাঁন আশ্রমেই থাকবেন, আমরা আপনার জন্য বনের ফল যোগাড় 
করে আনব। 

রামপাণ্ডিত এতে সম্মত হলেন। তখন থেকে তান আশ্রমেই থাকতেন । 
লক্ষমণ ও সীতা যে ফলমুল 'নয়ে আসতেন, তাই খেতেন । 

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা এইভাবে ফল খেয়ে সেখানে থাকতে লাগলেন। 
এদকে মহারাজ দণরথ পত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে নয় বছরেই দেহত্যাগ 
করলেন। তার শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে ভরতের মাথার ওপরে রাজছন্র ধারণ করতে 
হবে। 

নত; মন্ত্রীরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না। তারা বললেন, যারা ছন্রের 
অধিপাঁতি, তারা বনে বাস করছেন। তারা ভারতকে ছন্ত দিলেন না। তখন 
ভরত ঠিক করলেন, আমি বনে 'গয়ে অগ্রজ রামপৃশ্ডিতকে এনে রাজছত্র দেব। 

তারপরে ভরত পাঁচ রকমের রাজাঁচহ্ছ নিয়ে ও চতুরঙ্গ বলে পাঁরব্ত 

হয়ে সেই বনে গেলেন, কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি রামের আশ্রমে ঢুকলেন। 
সেই সময় লক্ষমণ ও সীতা আশ্রমে ছিলেন না। রাম আশ্রম-দুয়ারে পরম 
নীশ্িন্তে বসে রয়েছেন। ভরত তার কাছে গেলেন এবং দশরথের মৃত্যু 
সংবাদ জানালেন। তারপর মন্ত্রীদের সঙ্গে রামের পায়ের কাছে পড়ে কাঁদতে 
লাগলেন। রামপণ্ডিত কিন্তু শোক করলেন না, কাঁদলেনও না; তার সামান্য 
হীন্দ্িয়বিকার ঘটল না। 

কান্নার পরে ভরত রামের পাশে বসে রইলেন। এাঁদকে সন্ধ্যে হয়ে এল, 
ফলমূল যোগাড় করে লক্ষ্মণ ও সীতা আশ্রমে ফিরে এলেন। তাদের দেখে 
রামপাণ্ডত ভাবতে লাগলেন, এদের বয়েস অল্প, এখনও আমার মতো পুরো 
জ্রানলাভ করোন, যদি হঠাৎ বাল যে পিতার মৃত্যু হয়েছে, তাহলে শোক 
সামলাতে পারবে না» বেদনায় বৃক ফেটে যাবে । তাই কোনোভাবে এদের 
জলের মধ্যে নাঁময়ে এই দ:ঃসংবাদ জানাতে হবে । 

তখন সামনে একটি জলাশয় দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, তোমরা আজ 

অনেক দের করে ?ফরেছ, তাই তোমাদের সাজা দিচ্ছি, তোমরা এই জলে নেমে 
দাঁড়য়ে থাক। 
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লক্ষ্মণ ও সীতা এই কথা শোনামান্র জলে নেমে গেলেন । তখন রামপশ্ডিত 

তাদের দেই দঃসংবাদ জানালেন । লক্ষণ ও সতা 'পতার মৃত্যু-সংবাদ শুনেই 
জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন । জ্ঞান ফিরে আসার পরে আবার ঘখন এই কথা শুনলেন 
তখন আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এইভাবে তারা তিনবার জ্ঞান হাঁরয়ে 
ফেলার পরে মন্ত্রীরা তাদের পারে নিয়ে এলেন। সেখানে জ্ঞান ফিরলে 
সকলে মিলে 'বলাপ করতে লাগলেন। তখন ভরতকুমার "চিন্তা করতে 
লাগলেন, আমার ভাই লক্ষপণকুমার ও বোন সণতাদেবী তার মতত্যু-সংবাদ 

শুনে শোকাবেগ সংবরণ করতে পারছেন না, কিন্ত; রামপণ্ডিত শোকে 
আঁভিভূত হনান, 'বলাপও করছেন না। তার শোক না করবার কারণ ক ? 
তাকেই জিন্ঞাসা করি। 

রামপাঁণ্ডত নিজের অশোকের কারণ বোঝাবার জন্য কয়েকটি গাথা বললেন । 
গাথাগলর অর্থ হল £ দিনরাত কান্নাকাটি করেও কেউ কাউকেই রক্ষা করতে 
পারে না, তাই বাঁদ্ধমান বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান ব্যান্ত তার জন্য বথা শোকে 
কখনই কাতর হয় না। শিশু বন্ধ ধনী গাঁরব মূর্খ বিজ্ঞ সকলেই মত্যুর 
অধশন। গাছের ডালে ফল যখন খুব পেকে যায়, তখন সবসময়েই তার 
পতনের ভয় থাকে, জীবেরাও তেমনি জম্মাবার পর থেকেই দনরাত মৃত্যুভয়ে 
কাঁপতে থাকে । সকালে যাদের দেখা পাইঃ সম্ধ্যাবেলায় তাদের অনেককেই 
দেখতে পাওয়া যায় না, এদের মধ্যে অনেকেই সকাল রে আসবার আগেই 
যমের হাতে অদৃশ্য হয়ে যায়। মূ বাত্তি বৃথা শোকে অভিভূত হয়ে আত্মার 
অশেষ ক্লেশ সর্ধস্ট করে, শোকে শরীর ক্ষয় হয়, কোনো লাভ হয় না। শোক 
করে তো জীবন 'ফিরে পাওয়া যায় নাঃ তাই কেদে ি লাভ ? কর্মের বশে জীব 
যাতায়াত করে, কেউ মরে কেউ জন্মগ্রহণ করে। 'পিতা ম্বর্গে গিয়েছেন, তাই 
তার জন্য কেদে লাভ 'কি? আমি ভেবেছি, 'পিতার স্থান নিয়ে গারবকে দান 
করব, মানীর মান রাখব, আতীয়-স্বজনকে সাবধানে পালন করব। যারা 
অধীর ও শাম্প্রজ্ঞ বড় শোক এলেও তাদের হৃদয়কে দগ্ধ করতে পারে না'। 

এই গাথাগাঁলর সাহায্যে রামপশ্ডিত সংসারের আনিত্যতা বঝিয়ে দিলেন । 
রামপণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা শুনে সকলে শোকমন্ত হলেন। 

তারপর ভরতকুমার রামের চরণবন্দনা করে বললেন, চলুন, এখন বারাণসাতে 
ফিরে চল:ন। 

রাম বললেন, ভাই, লক্ষ্মণ ও সাঁতাকে 'নয়ে যাওঃ আর এদের সঙ্গে 
রাজ্য শাসন কর। 

না, দাদা; আপনাকেই রাজ্য গ্রহণ করতে হবে। 
রাম বললেন, ভাই, বাবা বলেছিলেন বারো বছর পরে এসে রাজ্য নেবে। 

এখন ফিরলে তার আদেশ লঙ্ঘন করা হছবে। আরও তিন বছর যাক। 
তারপরে আমি 'ফিরব। 
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এরতাঁদন কে রাজ্য শাসন করবে? 
তুমি করবে। 
আ'ম কখনই করব না। 

তবে, আমি যতাঁদন না ফিরি ততাঁদিন এই পাদুকা রাজ্য শাসন করবে। 

খ্ঁই বলে রাম 'িজের তৃণ্ণানার্ঘত পাদ-কাটি খুলে ভরতের হাতে 'দলেন। 
তখন ভরত লক্ষণ ও সীতা এ পাদংকা নিয়ে রামের কাছ থেকে 'বদায় 

দিনলেন, হাজার হাজার অনচর নিয়ে তারা বারাণসণতে ফিরে গেলেন। 
রামের পাদ:কাই তিন বছর বারাণসীরাজ্যের শাসনকাজ চালাল । 

বিবাদের 'নিষ্পাত্তর সময়ে মন্ত্রীরা পাদুকাকে সিংহাসনের ওপরে রেখে দিতেন, 
যদ 'নিষ্পাত্ত ন্যায়বির.দ্ধ হত, তাহলে পাদ.কাদ-টিতে পরস্পর আঘাত লাগত; 
তা দেখে মন্ত্রীরা সেই দিবাদের আবার বিচার করতেন । নর্পাত্ত ন্যায়সঙ্গত 

হলে পাদ:কাদ-ট নিশ্চল হয়ে থাকত । 

তিন বছর কেটে গেল। রামপ্ডিত বন থেকে গিরে এসে বারাণসীর উদ্যানে 
পেশছলেন। কুমার দ:জন তার আসবার কথা শুনে মন্ত্রীদের 'নয়ে উদ্যানে 
গেলেন এবং সীতাকে অগ্রমহষীর পদে বরণ করে উভয়কে অভিষেক করলেন। 
রাম রথে চড়ে পূরবাসীদের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করলেন। নগর প্রদাঁক্ষণ 
করে সুচশ্দ্রক নামে প্রাসাদের সবচেয়ে উশ্চুতলায় উঠলেন। তারপর তান ষোল 

হাজার বছর যথাধর্ম রাজ্য শাসন করে স্বর্গবাপীদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য 

ইহলোক ত্যাগ করলেন। 
এইভাবে ধর্ম উপদেশ 'দিয়ে শান্তা জাতকের সমবধান করলেন । সত্য ব্যাখ্যা 

করবার পরে এ ভূস্বামণ স্োতাপাত্ব-ফল প্রাপ্ত হলেন । সমবধান--তখন মহারাজ 
শদ্ধোধন ছিলেন মহারাজ দশরথ, মহামায়া ছিলেন সেই মাতা; রাহুলজননা 

1ছলেন সীতা, আনন্দ ছিলেন ভরত, সারপ ন্ত্র ঠছলেন লক্ষণ, বদ্ধ-অনন্চরেরা 

1ছলেন অন্যান্য ব্যান্ত এবং আম ছিলাম রামপাণ্ডত । 
মহাভারত আলোচনায় উল্লেখ করেছি, প্রাজ্ঞ সংকলকগণ 'নিজেদের দর্শন ও 

তত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই লোককথাকে ব্যবহার করেন। এবং তাদের সেই 
উদ্দেশ্য তারা কোনোভাবেই গোপন করেন না। জাতকমালার সংকলক বিশেষ 

উদ্দেশ্যেই রামচন্দ্র এই র:পকথাটি গ্রহণ করলেন শান্তা ভুস্বামীকে ধমশীয় 
উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জানেন বিমূর্ত উপদেশে তেমন ফল হয় 

না। তাই একটি অতাঁত কথা বললেন। সংসারের আঁনত্যতা ঠবষয়ে বোঝানোই 

তার উদ্দেশ্য । বৌদ্ধধর্মে এই বিষয়টি সম্পকে বারবার বলা হয়েছে। 

শোকাভিভূত হওয়া যে বিজ্রজনের পক্ষে অনৃচিত,__এই বৈষয়াটি বোঝাবার জন্যই 

রামপশ্ডিতের উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে । মহাভারতকার যেনন 

ব্যবহার নীতি শেখাবার জন্য প্লোককথার আশ্রয় নয়েছেনঃ জাতককারও ধর্মীয় 

উদ্দেশ্যে সেইভাবে লোককথার ব্যবহার করেছেন। দশরথ-জাতকের আঁভিপ্রায় 
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বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে এর মূল লক্ষ্য কি। ভরতের মনে প্রশ্ন জেগেছিল 
1পতার মতত্যু-সংবাদ পেয়েও রামপণ্ডিতের শোক না করবার কারণ কি? এখন. 
রাম তের গাথা বললেন যার উদ্দেশ্য সংসারের আনিত্যতা ব্যাখ্যা করা । 

কাহিনী বলতে হয়েছে তাই বলা, কিন্তু মূল লক্ষ্য এই তেরটি গাথা । রামের 
মানাঁসকতা যেন বৌদ্ধধর্মের মানুষ গ্রহণ করেন সেই কারণেই অতগত কথার 
অবতারণা । 

বাজ্মশীক-রামায়ণের রামকথার সঙ্গে এই জাতকের কাঁহনীর শুধুমান্র কাঠা- 
মোতে মিল রয়েছে । জুখে রাজত্ব করছিলেন দশরথ | অশান্ত ডেকে আনলেন 
এক রানী। বনবাসে গেলেন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা । বনবাস থেকে ফিরে রাজা 

হলেন রাম । এ ছাড়া রামায়ণের সঙ্গে আর কোনো মিল খুজে পাওয়া যাবে 
না। রামায়ণের কাহনী অনেক জটিল, সেই কাহিনীতে যে নাটকীয়তা ও 
বীরত্বের কথা রয়েছে তার 'কিছুই এই জাতককাশহনীতে নেই। সহজ-সরল 
একটি রূপকথা । রামায়ণে রাবণ চরিত্রাট যে জঁটলতা সৃষ্টি করল যে 

অপরূপ নাটকের জন্ম দিল তার কোনো হদিস এই জাতকে নেই । সাঁত্য 
কথা বলতে ক, মিলের চেয়ে আমলই বেশশ। বিশেষ করে কয়েকটি ঘটনা 
এত 'ভিন্ন যে, রামায়ণ-পাঠকের অস্বান্তর কারণ হয়ে দাঁড়ায় ॥। দশরথ-রাম- 
লক্ষমণের চরিত্রগুলি মোটামুটি মেনে নেওয়া যায় কিন্তু ভরতের প্রথমদিকে 
কাজকে কেমন যেন আরোপিত বলে মনে হয়। মন্ত্রীরা ভরতকে রাজ্য 'দিলেন 
না বলেই ভরত যেনরামকে 'ফাঁরয়ে আনতে গেলেন । অবশ্য পরে তান 
অন:জের মতোই ব্যবহার করেছেন। জাতকে তৃতীয় রানী ও চতুর্থ পুত্রের 

কোনো উল্লেখ নেই । পাটরানীর মৃত্যু হলঃ পরে আর একজনকে পাটরানী 
করা হল, কিন্তু তাকে যে কুমন্ত্রণা 'দিত সেই দাসাঁ অন.পস্ছিত। নারণ হয়ে 
সীতা ফল আহরণ করতে যেতেন, রামপণ্ডিত আশ্রমেই থাকতেন। রাম একা 
বনে থাকলেন এবং লক্ষণ ও সীতা 'ফরে এলেন । সীতা রাম-লক্ষমণের বোন 
ও শেষকালে রামের পাটরানী। রামায়ণের সঙ্গে এইসব পার্থক্য বেশ চোখে 
পড়ে । 

বাল্মীকি রামকথাকে গ্রহণ করেছিলেন একট 'বিশেষ উদ্দেশ্যে । তা হলঃ 

বাল্মকি এমন একজন ব্যান্তর কথা শুনতে চেয়োছিলেন যিনি গ্ণবান 'বদ্ধান 
মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী কৃতজ্ঞ দত্ত ও সংচারন্র। 
নারদ তখন রামচন্দ্রের কথা বলেন। আর ব্রহ্মা বাজ্মীককে সমগ্র রামচরিত 

রচনা করতে আদেশ দিলেন । জাতক-সংকলক অন্য উদ্দেশ্যে রামকথাকে গ্রহণ 
করলেন। 

দশরথ-জাতকের (তিনটি অংশে এমন ডীন্ত রয়েছে ঘা থেকে প্রচণ্ড বিতকেকি 
শুরু । (ক) অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পাত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । 
বড় ছেলের নাম রামপাশ্ডিতঃ ছোট ছেলের .নাম লক্ষণণকুমার ও মেয়ের নাম 
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সীতাদেবী। (খ) তখন ভরতকুমার চিন্তা করতে লাগলেন, আমার ভাই 
লক্ষমণকুমার ও বোন সাতাদেবী পিতার মৃত্যু-সংবাদ শ্নে শোকাবেগ সংবরণ 
করতে পারছেন না। (গ) সাঁতাকে অগ্রমৃহষীর পদে বরণ করে উভয়কে 
অভিষেক করলেন। অর্থাৎ জাতকে বলা হয়েছে, সণতা রামচন্দ্র বোন এবং 

পরে বিবাহতা স্তী। জাতকে খুব সহজভাবে এই সন্পকের কথা জানানো 
হয়েছে, সামান্যতম 'বিছ্েষ বা ঘৃণার কোনো ভাব নেই। ভাই-বোনের বিয়ে 
যেন খুব সহজ ঘটনা এবং তাই জাতকের রূপকথায় সহজভাবেই বলা হয়েছে । 
কাহনাীঁটিকে 'বকৃত কয়া হয়েছে এমন কোনো আভাসই িল্ত; জাতকের 
রূপকথায় নেই। অথচ ধময় ভাবাবেগ কখন কিভাবে কাকে যে আঘাত 
করে তা বোঝা বড় কঠিন, বিশেষ করে অশিক্ষিত দেশে যেখানে মহাকাব্য-পুরাণ 

প্রভৃতির নায়ক-নায়িকারাও দেবদেবীর আসন দখল করে বসেন। জাতকের 
কাছনীতে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলেও বিশেষ শ্রেণীর মানুষ তার 
মধ্যেও বিকৃতির গন্ধ পেলেন। অবশ্য ভাবাবেগই এর পেছনে কাজ করেছে, 
যুন্তি নয়। 

বছর কয়েক আগে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, রামকথার 
, আদ উৎস হল বৌদ্ধ-জাতকের দশরথ-জাতক । তান শুধূ এই মন্তব্ই করেন 
নি, যান্ত ও তথ্য 'দয়ে িষয়াট প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন । তার 

মন ছিল যন্তবাদী ও সংসকারমবন্ত। একটি এীতহাণসক সত্যকে 'তিনি উপলদ্ধি 
করেছিলেন বলেই নিভয়ে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আমরা জান, 
এর ফলে আচারকে অনেক লাঞ্ছনা ও শ্লেষবিদ্রুপ সহা করতে হয়েছিল। তান 
ভাইবোনের 'বিয়ের সম্পর্কটিবেও মেনে 'নিয়েছেন,_তার বিরদ্ধে এই আঁভযোগ 
উঠেছিল । 

এই ধরনের যৃক্তিহীন অভিযোগ অনেক পুরনো । বৌদ্ধজাতকের 
আবস্মরণীয় অনুবাদক আচার্য ঈশানচন্দ্ু ঘোষের সময়েও "হন্দ;-কাহনীর 
অপকষ" ঘটানোর জন্য জাতককে অভিযনস্ত করা হয়োছল । বাংলায় অন:$দত 

জাতকের ভূমিকায় ১৩২৩ বঙ্গাষ্দে ঈশানচন্দ্র লিখেছেন, রামায়ণ সম্ভবতঃ মূল 
মহাভারতের পূর্বেই রাঁচত হইয়াছিল। ইহার এক অংশে বুদ্ধদেবের নাম 
দেখা যায় বটে ; কিন্তু উহা পরে প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে বাঁলয়া ধাঁরতে হইবে । যাঁদ 
এই অন:মান সত্য হয় তবে দশরথ-জাতকের সাঁহত রামায়ণের পার্থক্য ঘাঁটবার 
কারণ ফি? দস বসস-সহসসানি"'*--'দশরথ জাতকের এই গাথাটীর 

প্রথমার্্ধ সংস্কৃতাকারে বাজ্মীকির কাব্যে আঁবকৃতভাবে দেখতে পাওয়া যায় 

(রামায়ণ, বালকাণ্ড প্রথম সর্গ, ৯৮ শ্লোক--দশবর্ষসহম্ত্রানি দশবর্ষ শতানি 

চ***"" || কাজেই সন্দেহ জন্মে যে, জাতককারই সমস্ত আখ্যানটপ রামায়ণ 

হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্ত; বিকৃতি ঘটাইয়া আখ্যানটীর অপকর্ষ সম্পাদন 
করা জাতককারের উদ্দেশ্য-বিরুদ্ধ এ যুন্তও 'নতান্ত দূর্বল নহে। তবে ক 
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বাঁলতে হইবে যে জাতকরচনার সময়েও রামায়ণের গ্লোকগৃলি নানাস্থানে 
নানাভাবে চারণাঁদির মুখে মুখে চলিয়া আসিতোছল; অতঃপর তাহাদের 
সঙ্কলন সম্পাঁদত হয়? 

ঈশানচন্দ্র শেষকালে যে প্রশ্নাট উত্থাপন করেছেন তার মধ্যেই এই অপকর্ষ 
[বিষয়টির সমাধান-সান্র খবজে পাওয়া যাবে । জাতককার কোনোভাবেই জনাপ্রয় 
এই রামকথার অপকষ* ঘটান 'ন। তারও উদ্দেশ্য ধমপ্রচার, জনীপ্রয় কোনো 
আখ্যানের অপকর্ষ ঘটালে শ্রোতা বা পাঠক তা কখনও সহজে মনে নেন না। 

মানুষের িরাস্ত উৎপাদন করা বৌদ্ধজীাতকের উদ্দেশ্য নয়। আর দশরথ- 

জাতকাঁট পড়লেও বোঝা যাবে সেভাবে কাঁহনপাঁটি বলা হয়নি । 

বাল্মণকি রামায়ণের সূচনাতেই আমরা জানতে পেরোছি, রামকথা ছিল 
[বদিত ও প্রচারিত কাঁহনধ। লোকাসমাজের নিজস্ব সম্পদ ছিল এই লোককথাটি । 

বাজ্মশীক গনজের মনের মাধুরী 'মাশয়ে তাকে অপরূপ মহাকাব্যে রূপান্তর 
ঘটালেন আর জাতকে প্রয়োজন ছিল শুধু কাহিনশীটর । দুজনেই লৌকিক 

উৎস থেকে আখ্যানটি গ্রহণ করেছেন। কেউ কারও কাছে খণী নন, খণ 

শৃধ; লৌকিক এ্রীতহোর কাছে। জাতক-মহাভারত-পণ্চতন্ত্ প্রভাতির অসংখ্য 
কাহিনীতে যে এত মিল তার কারণ উৎস। এক এক জন সংকলক এক এক 

উদ্দেশ্যে কাহনধগুলিকে গ্রহণ করেছেন। কথক বা চারণকাঁবদের মুখে 

মূখে ফিরত এসব লোককথা-গাথা, সেখান থেকেই এগুলো উচ্চতর সাহিত্যে 

স্থান করে নিয়েছে । তাই রামায়ণ-মহাভারত-ই'লিয়াড-ওভিসিতে যা ঘটেছে, 

জাতকের কাহনীমালাও সেভাবেই সংকাঁলিত হয়েছে । পরে আমরা জাতকের 

অনেক কাঁহনীর এই একই উৎসের সম্ধান দেব। 
কিন্ত; প্রশ্ন থেকেই যায়। জাতকের রামকাহনীটি রামায়ণ কাহিনী থেকে 

এত আলাদা কেন? আসলে, রূপকথা-পশুকথা-লোকপ[রাণ-পরাকথা নানা 

রূপে নানা অগ্চলে দেখা যায়। মূল কাঠামোট এক, কিন্তু এলাকাভেদে 

রূপের ফি: পাঁরবর্তন ঘটে। তাই আমরা দেখেছি, একাট লোককথার পঞ্াাশ- 

ষারটটি পযম্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ। জাতকে এমন অনেক পশ.কথা রয়েছে, যা 

[কিছুটা অন্যভাবে পণতম্ত্র ভিংবা হিতোপদেশে রয়েছে । যান যে এলাকা 

থেকে সংগ্রহ করেছেন সেখানকার রূপই তিনি 'লাঁপবদ্ধ করেছেন। জাতককার 

যে এলাকা থেকে দশরথের আখ্যানাঁট সংগ্রহ করেছিলেন সেখানকার লোকসমাজে 

এইভাবেই রুপকথাটি বলা হত। তাই র।মায়ণের কাঁহনীর সঙ্গে এত তফাৎ । 

দশরথ-জাতক ও রামকথার উৎস লোকসমাজের মৌখিক এীতহ্য, 'কিশ্তু ভিন্ন 

এলাকার লোকসমাজের গঞ্প সংগ্রহ করেছিলেন দুই সংকলক । 
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লোককথায় ভাইবোনের বিয়ে 

দুটি আখ্যানের 'ভল্নতার কারণ না হয় স্বীকার করে নেওয়া গেল, কিন্তু 
ভাইবোন রাম সাতার 'বয়ের বিষয়টি তো বতা্তই থেকে যায়। 

লোবসমাজ নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষ হতে পারেন কিশ্ত; তারা আঁশাক্ষিত 

নন, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আশ্চর্থ শিক্ষত মানুষ । তাদের সম্ট মৌখিক 
লোককথায় থাকে ইচ্ছাপুরণের তাঁগদ ৷ জীবনে যা পাওয়া হল না, 

লোককথার মাধ্যমে সেই ইচ্ছাকে তারা পূর্ণতা দেন। লোককথায় প্রতীক ও 
রূপকের আড়ালে থাকে আঁবচার-বেদনা-অত্যাচার-আশা-আকাৎ্ক্ষার রড 
বাস্তব ছাব। আর থাকে সামাঁজক ইতিহাস ও রীতিনীতির খণ্ড চিত্র। 

এক সময়ে লৌকক সমাজে যে রাঁতি প্রচলিত থাকে তা লোককথায় স্থান 
করে নেয়। পরবর্তঁ কালে রীতি 'বল-প্ত হলে অনেক সময় লোককথায় তা 
বাদ পড়েও যায়ঃ আবার অনেক সময় থেকেও যায়। সমাজের এমন একটি 

স্তরে আমরা পেশছই যখন সেই রাঁতিটিকে উদ্ভট-অস্বাভাবিক বলে মনে হয় । 
ণকম্তু একসময় তা যে সমাজে গ্রচাঁল্ত “ছিল তার প্রমাণ মেলে এীতহাসিক ও 
প্রত্বতাত্বক গবেষণায়। ভারত ও আঁফ্কার রৃপরুথায় আমরা দোঁখ, 
রাজপূত্র অনেক বাধা পোরিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করল, তারপরে রাজকন্যাকে 
[য়ে করে অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে সেখানেই জুখে-াক্তিতে বাস করতে লাগল । 
আঁধকাংশ রূপকথায় দেখি, রাজপূত্র আর পিতৃরাজ্যে ফরে এল না। এটা 
হয়তো মাতৃতান্ত্িক সমাজ ব্যবস্থার ভুলে-যাওয়া চিত্র । রাজকন্যা পেল পিতার 
সম্পদ, আবার রাজপ্ত্রের বোন হয়তো পাবে রাজপতুন্রের পিতার সম্পদ । 
তাই ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। 

সামাঁজক কোনো রীতন্নীত এককালে অন:মোঁদত থাকলেও পরে তা 
যদি 'নান্দত হয় তবে তার ওপরে দেবত্ব বা আঁতিলৌকিকতা আরোপ করা হয়। 
ণক্তু মূল কাহনী1ট থেকেই যায়। দেবত্ব আরোপের পরে রাীতিটি আর 

তেমন কুৎীসত বলে মনে হয় না। একসময় কুমারীর সন্তান হওয়া ছিল 
স্বাভাবক, সমাজে তা স্বীকৃতও ছিল। কন্ত: যেই সমাজ এই প্রথাকে 'নাষদ্ধ ' 
করল তখনই দেবত্ব আরোপের প্রশ্ন ওঠে । কুক্তী ও মাতা মেরার কুমারী 
অবস্থায় গর/বতী হওয়ার বিষয়াট 'ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু সমাজ-বিবত'নের 

পথে এই রীতিটি যখন নাঁষস্ধ হল; তখনই দৈব প্রভাবের বিষয়টি যুস্ত হল। 
ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি এই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। ভারতবর্ষে 
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বহকাল আগেই এই বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে, কিস্ত; দশরথ-জাতকের এ আখ্যানে 
তার রেশ রয়ে 'গিয়েছে । সামাজিক ইতিহাসের একটি 1বশেষ প্রথা ক্ষীণভাবে 
আখ্যানটির মধ্যে রয়ে গিয়েছে । ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি শৃধ্ 
লোককথাতেই নয়, ইতিহাসও তার সাক্ষী। স্বয়ং বন্ধ যে বংশে জন্মেছিলেন, 
সেই লিচ্ছবিদেরই কোনো শাখার মধ্যে এই রীতি প্রচলিত 'ছিল। 

ভারতের সাঁওতাল আদিবাসীদের এক প্রাচীন মহান সাংস্কৃতিক এরীতহ্য 
রয়েছে। তাদের সংস্কৃতি ও ভাষার শন্দভাশ্ডারের কাছে আমরা খণী। 
তাদের সৃন্টিবষয়ক লোকপ-রাণে রয়েছে £ 

খেরোওয়াল বংশের আদ পিতামাতার নাম 'পিলচু হাড়াম ও গিলছু বাঁড়। 

তাদের পাত ছেলে ও সাত মেয়ে ছিল । ছেলেদের নাম 'লটা কাতর, লাও লাসান, 
ভশম অজর্যন, কাঁপি কারান, টেগচ সুরাই, রতন পণ্ড়া ও হ্দুড় দুগ্গা। মেয়েদের 
নাম ছিতা, কাপারা, দানগী, পড়গণ, হিশস, ভূমনী ও গৃইরা। 

ছেলেমেয়েরা বড় হলে বাবা-মা ভাবলেন; এরা যঁদ একসাথে থাকে তাহলে 
যৌবনের চপলতার সুযোগে পদস্থলন হতে পারে এবং অসামাজিক কাজ করতে 
পারে। কারণ তারাও নিজেরা হাঁস ও হাসার 'ডম থেকে জাত ভাই ও বোন। 
কম্ত; তারা মারাং বরুর সাহচর্ষে থেকে দেবভাবাপন্ন হলেও মানষের বংশ- 
বৃদ্ধির জন্য গ্রূদেব তাদের হাঁড়য়া খাইয়ে অজ্ঞান করায় তারা অসামাজিক 
কাজে লিপ্ত হয়েছিল । তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে এঁ ধরনের দোষ-দ-্ট না হয়, 
সেই জন্য 'িলচু বুড়া ছেলেদের নিয়ে খাদেরা বনে চলে যায় আর 'িলচু বাঁড় 
মেয়েদের 'নিয়ে খাইরা বনে চলে যায়। 

বাবা ছেলেদের সাবধান করে বলোছিলেন, তারা যেন খাইরী বনে 'শিকার 
করতে না যায়। কেননা; সেই বনে এক ধরনের কুকুর আছে, তারা মানুষকে 
পেলে ভীষণভাবে আক্রমণ করবে । 'িলচু বূ'ড়ও মেয়েদের সাবধান করে 'দিয়ে 
বলোছিলেন, তারা যেন খাদেরা বনে শাকপাতা বা ছাতু কুড়োতে না যায়। 
কেননা, খাদেরা বনে এক ধরনের হিংস্র কুকুর আছে, তারা মানৃষকে পেলে ভীষণ- 
ভাবে আক্রমণ করবে। 

কিন্তু ছেলেদের তখন যৌবন কাল, কাউকে ভয় করে না। সেইজন্য দিতার 
আদেশ লঙ্ঘন করে খাইরী বনে শিকার করতে গেল। দৈবক্রমে তারা একাঁট 

হরিণ পেয়ে গেল, তাকে তাঁর ছ:ড়ে মারল। তারা তাঁর খুজতে খুজতে ও 
হরিণের রন্ত অন:সরণ করতে করতে এক জায়গায় এল । সেখানে তাদের বোনেরা 
চাঁপাঁকিয়া বড় গাছের ঝূরিতে ঝ.লাছল। ভাইয়েরা বোনেদের দেখে আশ্চর্য 
হয়ে গেল। বোনেরাও ভাইদের দেখে অবাক । 

তারা পরস্পরের জাতির পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করতে বোনেরা বলল, আমাদের 

জাতি ঠাণ্ডা কলসণ ও বেটনা। বোনেরাও .ভাইদের 'জজ্ঞাসা করাতে ভাইরা 
বলল, লাঙলের বাঁকা বোটা ও গোরু তাড়াবার লাঠি । পরস্পরের উত্তর শুনে 
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'তারা 'বিচার করে দেখল, তারা এক জাত নয় । ওাঁদকে যৌবনের চপলতার সুযোগে 
ও কামের তাড়নায় ভাই বোন আগ্াপিছ্ না ভেবে ইম্দয়ি চাঁরতার্থ করল ও 

আনন্দ উপভোগ করতে লাগল । তারা কেউ বাবা-মার কথা স্মরণ করল না'। 

অনেক রাত হয়ে গেল তবু মেয়েরা মায়ের কাছে 'ফরে গেল না। তখন 
1পলচু বাঁড় 'পিলচুর কাছে 'গয়ে বলল, মেয়েরা আজ এখনও ফিরে যায় নি। 
শিলছু বুড়াও বললঃ ছেলেরাও 'ফরে আসোনি। 

তখন িলচু বুড়া ও পিলছু বুঁড় ছেলেমেয়েদের খোঁজে বের হল ও সেই 

চাঁপাকিয়া বড় গাছের তলায় তাদের দেখতে পেল । অগত্যা তাদের ফিরিয়ে 
'নিয়ে এসে তাদের সংসারী করে 'দিল। 

এইসব ঘটনা লিটার কানে পেশছাতে 'তাঁন ভাবলেন, এরা সকলেই 
কামাসন্ত । তাহলে 'কি উপায়ে একাঁটি সৎ বংশ জদ্মগ্রহণ করে জগতে দেবভাব 

প্রচার করবে । তখন মারাং বুরু ছোট ছেলে হদুড় দংগাঁ ও ছোট মেয়ে 
গুইরীর মনের মধ্যে দাদা-দদিদের প্রতি ঘৃণা ও তার প্রতি ভীন্ত ও সংসারে 

অনাসন্ত ভাবের সণ্চার করলেন । তখন তাদের মনে সংসারে 'বরাগ ভাবের 
সঞ্চার হওয়াতে এবং মারাং বূরুর মনোরঞ্জনের জন্য তারা ঘর থেকে বোরিয়ে 
বনে তপস্যা করতে গেল । 

তারা নানা বনে প্রবেণ করে বনের ফলমূল আহরণ করে'দিন কাটাতে 

লাগল । রাতে তারা গাছের কোটরে বাস করত। মারাং বুরু সময় সময় 
তাদের কাছে যেতেন এবং বয়ে দেবার প্রস্তাব করে তাদের মন পরণক্ষা করতেন। 

উত্তরে গা ও গুইরী বলত, দাদা, আমাদের 'বয়ের কথা বলবেন না। আমরা 
ভালো আছ । আপনার সেবা করেই জীবন কাটিয়ে দেব। 

এইভাবে তারা বনে বাস করে, ফলমুল খেয়ে, গাছের কোটরে রাত কাটিয়ে 
ও [নিয়মিত মারাং বূরুর সেবা করে কণ্ট সহিষু ও সংযমী হয়ে উঠল। তারা 
অটুট স্বাস্থ্যের আধকারা হল । 

প:রুষমানূষ চিরকাল সাধু-সন্ন্যাসীর মতো হয়ে থাকতে পারে, কিন্ত; 
মেয়েরা সেভাবে চিরকাল থাকতে পারে না। গুইরীর মনেও এই একা একা 
থাকা দূ্বহ হয়ে উঠল। এইজন্য সে সময় সময় তার এই 'নিঃসঙ্গতার জন্য 
মনের দ-ঃখ গানে প্রকাশ করত । 

দুর্গা বনের মধ্যে ফলমূল আহরণের জন্য সব জায়গায় ঘরত। দৈবক্রমে 

গুইরণীর এই গান দূগার কানে পৌঁছল । সে ভাবল, এতদিন আমি বনের মধ্যে 
বাস করাঁছ, কোনোদিন কোনো মানহষের দেখা পাই 'ন। আজ কে কোথা থেকে 
এসে এখানে কাঁদছ ? আম তাকে দেখব, সে কেন কাঁদছে তা' জিজ্ঞেস করব। 

এই কথা ভেবে দরগা গান লক্ষ্য করে সেই দিকে গেল। এদিকে গইরী 

মানুষের সাড়া পেয়েই সেই গাছের কোটরে আশ্রয় নিল। কতাঁদন ধরে দখা 
গুইরীকে ধরার জন্য চেষ্টা করল । কিন্ত; তাকে ধরতে পারল না। 

৭৯১ 



শেষকালে দুর্থা বনের মধ্যে ল্াকয়ে রইল । আর যেমান গৃইরী আবার 
গান আরস্ভ করেছে, অমন. পেছন 'দিক থেকে গিয়ে তার কোমর জাঁড়য়ে ধরল। 
গুইরী পালাবার অনেক চেষ্ট্রা করে ব্যর্থ হল। পরে বলল, কে তুমি ডোম না 
হাড়ি আমাকে স্পর্শ করলে 2 আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার বাসায় 
চলে যাব। 

তখন দূগাঁ বললঃ আমি ডোম কি হাঁড় নই, আমি তপস্বী। তোমার 
পাঁরচয় দাও। কেন তুমি কাঁদ? এসব কথার উত্তর না দিলে আম তোমায় 
ছাড়ব না। 

তখন গুইরণী বলল, আমি কে তা জানি না, তবে আমি এই বনে বাস কাঁর। 

আম একা একা থাঁক। আমার স্বামী নেই, তাই যখন মনে খুব দঃখ হয় 
তখন গানে মনের দ:ঃখ জান্যইঃ মনকে হালকা করতে চেষ্টা কার । 

গুইরাীও দ;র্গাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? কোথা থেকে এলে ? 
দূগাঁ বললঃ আমি অন্য বনে থাঁক। আমিও একা একা থাঁক। ফল- 

মল আহরণ করতে এসে তোমার কান্না শুনতে পাই। তাঁমও একা, আমিও 
একা,--একসঙ্গে থাকলে কি ভালো হয় না ? চল, আমরা একসঙ্গে থাঁক। 

দুর্গার এই প্রস্তাব শুনে গুইরী বলল, আমরা একা একা আছি, বেশ 
ভালোই আছ, যা দুঃখ-কষ্ট তা অন্য কাউকেই ভোগ করতে হবে না। দ্জন 
একসঙ্গে থাকলে দঃখ-কষ্ট বাড়বে । 

দূগ্গা তখন বলল, দুজন একসঙ্গে থাকলে দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নেব । দুজন, 

একসঙ্গে থাকলে মনোবল বাড়বে, দ:ঃখ-কণ্ট কম হবে। চল আমরা একসঙ্গেই 
থাকি। 

' এবারে গুইরী আর কিছ বলতে পারল না। দুজন একসঙ্গে অযোধ্যা 
বনে বাস করতে লাগল । এরাই মুরমহ ঠাকুর বা ব্রাঙ্ষণ। যেহেতু সংসারে, 
থাকার জন্য যে গণ দরকার বনের মধ্যে থেকে অভ্যাস করে তারা তা 'শিখোছল।, 
দুগাঁ ও গুইরী সংসারী হল। তাদের সাত ছেলে জন্মাল। শেষের দুজনেই 

করম, ধনরমণ | 
সমাজে একট রীতি অনেকাঁদন প্রচলিত থাকার পরে তা অনেকসময় 'নাষদ্ধ 

ছয়। মূল্যবোধ পালটে যায়, মান্ষের চিস্তার উন্নয়ন ঘটে । এই আ'দবাসঈ 
সমাজে ভাইবোনের মধ্যে 'বিয়ের প্রচলন ছিল। 'কিস্ত; সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে 
যখন চিন্তায় বিবর্তন ঘটে গেল তখন এই বিয়ের সম্পক্ণটও বন্ধ হয়ে গেল । 
বাবা-মায়েরা যোঁদন উপলামষ্ধ করলেন, ভাইবোনের 'বয়ের সম্পক্ণট সমাজের 
পক্ষে শুভ নয় তখনই তারা ছেলেমেয়েদের আলাদা বনে পাঠিয়ে দিলেন ৷ 

অর্থাৎ সচেতনতা জেগে উঠেছে । কিন্তূ এই ভাইবোন বিয়ের 'বিষয়াট পরবতী 
কালে আদিবাসী সমাজ থেকে 'বিল:প্ত হলেও প্রাচীন প্রথার রেশ রয়ে 'গিয়েছে 
এই সৃন্টাবষয়ক লোকপরাণ্ণটিতে। 
৪: 



আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশে কালাহাঁর মরুভূমি এলাকার নগোমবে 
আদিবাসীদের একাঁটি লোককথায় রয়েছে এই একই দীবষয়। পাঁথবাতে এত 
লোক এলো কেমন করে,_এই ভাবনা থেকেই এই লোকপুরাণটির জন্ম । 
লোকপুরাণটি হল £ 

সেই আঁদ্যকালে আমাদের এই পাঁথবীতে কোনো মানূষ ছিল না। মানৃষ 
আকাশে আকোংগোর সঙ্গে সুখে-শাক্ততে বাস করত। সেই আকাশে থাকত 
এক বৌ? তার নাম মবোকোম:। সব বিষয়েই তার 'ছিল 'বরাস্ত, সে 'ছিল ভীষণ 
দজলাল। 

একদিন হল কি, আকোংগো রেগে গিয়ে সেই বৌকে আর তার এক মেয়ে ও 

এক ছেলেকে ঝ:ড়র মধ্যে রেখে, কিছু গম» কিছ আখ আর মেটে আল: দিয়ে 
ঝড় নামিয়ে দিলেন । তারা এসে পেশছল পৃথিবীতে । 

তারা পৃথিবীতে এসে একটা বাগান তোর করল। গম, আখ আর আল 
বুনল। দিনরাত যত্ব 'নত সেই বাগানের । প্রচুর ফসল হল । 
একদন মা বললঃ আমরা মরে গেলে এই বাগানের যত্ব নেবার আর কেউ 

থাকবে না। বাগান শুকিয়ে যাবে। 

ছেলে বলল, তা আর কি করা যাবে ? কেউ না থাকলে বাগান তো শুকিয়ে 
যাবেই । 

মা বলল, তোমার ছেলেমেয়ে হওয়া দরকার । 
ছেলে বলল, কেমন করে? আমবা তো এখানে মান্র তিনজন রয়েছি । 

অন্য কেউ তো নেই। আম বৌ পাব কোথায় ? 
মা সঙ্গে-সঙ্গে বলল, তোমার বোন তো একজন মেয়ে। তাকেই বয়ে কর, 

তাহলে ছেলেমেয়ে হবে । 

ছেলে কিন্তূ মায়ের কথায় রাজ হল না। মা বারবার একই কথা বলে আর 
ছেলেও রাজ হয় না। এমান করে দিন যায়। 

শেষকালে মা একদিন রেগে 'গিয়ে বলল, এইভাবেই ফি চলবে £ ছেলেমেয়ে 
না রেখেই মরে যাবে 2 বাগানের গাছ-গাছালি দেখবে কে ? তুমি যাঁদ বোনকে 
পিবয়ে কর, তবেই তোমাদের ছেলেমেয়ে হতে পারে । ওসব কথা শুনাঁছ না, 
বোনকে বিয়ে করতেই হবে। অনেক হয়েছে । 

শৈষকালে ছেলে রাজ হল । বোনকে বিয়ে করল। মেয়েও হাসিমূখে 
মৈনে নল ছেলেকে । তারা দ্জনে একসঙ্গে থাকতে লাগল । কিছুদিন পরে 
মেয়োট পোয়াতি হল । মেয়ের ছেলে হল। তারপর তাদের আরও অনেক 

ছেলেমেয়ে হল। পাঁথবী মান্ষে ভরে গেল। 

ভাই-বোনের বিয়ে ত্বাভাঁবক ছিল, কিন্তু ছেলে যে প্রথমে আপাত 
জানিয়েছিল তা পরবাঁকালে গল্পে আরোঁপত হয়েছে । সমাজ 'বর্বতনের 
ধারায় পাঁরবারক সম্পর্ক যখন উন্নত হল? মানুষের সম্পকগত মূল্যবোধ 
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যখন পাঁরশীলিত হলঃ ভাইবোনের মধুর সম্পক্ধট যখন সমাজ অনভব করল 
তখনই মদ আপাতত করতে করতে একাঁদন সেই প্রথা বলত হয়ে গেল। 
সমাজ একদিন এমন স্তরে এসে পেশছল যখন ভাইবোনের সম্পকের মধ্যে 
দৈহিক মিলনের চ্যুল 'িবষয়টিকে বর্জন করল। তাই আজকের সমাজ- 

ব্যবস্থায় বেড়ে-ওঠা মানসিকতায় সেই প্রাচীন প্রথাটিকে সত্য বলে মেনে 
নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । 

ভাইবোনের বিয়ের সম্পর্ক বিষয়ে লোককথা খুব যে বেশি রয়েছে তা নয়। 
তবে এ্রীতহ্যবাহত কছু সমাজে এরকম কছু লোককথার সম্ধান পাওয়া 
গিয়েছে। 

বিহারের গিরিডি জেলার বেনিয়াডি এলাকার 'শিকারজীবী একজন আদিবাসী 
ও উত্তরপ্রদেশের মসৌরণীর চাক্রাতা রাস্তার পাশে এক গ্রামে একজন গাড়োয়ালী 

পাহাড়িয়ার মুখে ভাইবোনের বিয়ের লোককথা শুনোছলাম । আর কেউ নেই, 
ভাইবোন তাই বাধ্য হয়ে বিয়ে করল। কিন্তু পাহাড় ও বনের দেবতা ভীষণ 
রেগে গেলেন। বললেন, তোমাদের ক্ষমা করলাম, দকম্তু এই কাজ আর 
যেন কেউ না করে। বোঝাই যাচ্ছে, এই বিয়ের সম্পক্ণট ট্যাব্ হয়ে যাওয়ার 
পরেই দেবতার রোষের কাঁহনাঁটি য্ত হয়েছে । 

এস্কমো, আমোরিকার দাঁক্ষণ-পূর্ব ও ম্যাকেনাঁজ এলাকার রেড ইপ্ডিয়ানদের 
মধ্যে “সূর্য ও চন্দ্রের কিছ; লোককথা রয়েছে । সমর্য হল ভাই, চন্দ্র হল বোন। 
তারা বিয়ে করেছিল কিন্তু আকাশের দেবতার অভিশাপে তাদের মধ্যে ছাড়া- 

ছাড় হয়ে যায়। তাই আজ আর কখনই তাদের একজনের সঙ্গে অন্যজনের দেখা 

হয় না। উত্তর আমেরিকার অনেক আঁদিবাসীর মধ্যেও এ ধরনের ভাইবোনের 
বিয়ের লোককথা রয়েছে । 

পূথিবীর অনেক জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণে রয়েছে, কোনো কারণে একাঁটি 
নারী ও একটি পুরুষ স্বর্গচ্যুত হল ॥। তারাই পাঁথবীর আঁদ মানব-মানবী। 
তারপরে পৃথিবীতে মানূষ ছড়িয়ে পড়ল। বাইবেলের আদম-ইভের কাহিনী 
তো আত পরিচিত। এখানেও ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি পরোক্ষভাবে 
স্বীকার করে নেওয়া হল। এই আঁদ মানব-মানবীর ছেলে বৌ পেল কোথায় ? 
মেয়ে স্বামী পেল কোথায় ১ তারা নিশ্চয়ই সহোদর-সহোদরা ছিল। অবশ্য 
এই আদ মানব-মানবীর কথা নেহাতই কজ্পনা । 

তবে ভাইবোনের বিয়ে সম্পর্কে যত লোককথা সংগৃহীত হয়েছে, তার 
আঁধিকাংশের মধ্যেই এই সম্পক্ণটকে সহজে স্বীকার করে নেওয়া হয়ান। 

ইাতহাসের বাস্তব উদাহরণের দিকে তাকালেও আমরা ভাইবোনের বিয়ের 
ধনদর্শন পাই। মিশর, পারস)? পের শ্যাম, 1সংহল, ওয়েলস, ব্রক্মদেশ, 

হাওয়াই ও উগ্রাণ্ডার রাজপরিবার, সামন্তপ্রভু ও সমাজের উচ্চপ্তরের ধনী 
ব্যান্তদের মধ্যে এই সেদিনও ভাইবোনে বয়ে হত। এটা প্রাগোতহাসিক বা 
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আদিম কালের কথা নয়। মিশরে শুধু রাজ পারিবারে নয় সাধারণ 

লোকসমাজেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ইউরোপাঁয় মান:ষেরা যখন এসব দেশে 
আসতে শুর; করলঃ খণীস্টধর্ম যখন প্রভাব ফেলতে শুরু করল, তখন থেকেই 
ধাঁরে ধারে সমাজে এই বিয়ের সম্পকণট ীবলুপ্ত হতে থাকল । হাওয়াই হ্বাপে 

এই প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে । ভারতের 'হমালয় এলাকায় 'বিষয়সম্পাত্ত 
অটুট রাখার জন্য 'কছ আঁদবাসী সমাজে এখনও এই ধরনের "বয়ের প্রথা 
চালু রয়েছে । 

তাই একথা বলা যায় যে, জাতকের সংগ্রাহক দশরথ-জাতকে কোনো 
সম্পকেরি অপকর্ষ ঘটান 'নি। তিনি এই ধরনের একটি লোককথাকে 
হুবহু সংকলনে স্থান দিয়েছেন। আর হিন্দুধর্মের অপকর্ষ দেখানোও তার 
উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, হিন্দ; পূরাণেও ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি 
একেবারে অনুল্লখিত নয় । 

ভারতীয় পুরাণে ধর্মরাজ, দাঁক্ষণাদকের আধিপতিঃ জীবের পাপপহণোর 
ফলদানকারী যম সম্পর্কে নানা কাহনী প্রচালিত রয়েছে । এর পিতা সূর্য, 
মাতা সংজ্ঞা । এর বাহন মোষ ও অস্ত্র দণ্ড । দক্ষ প্রজাপাঁতর তের'ট কন্যাকে 

ইনি বিয়ে করেন, এদের গর্ভে যমের সত্য, প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ? গর্ব, নর 
ও নারায়ণ এই কাঁট পূত্র জম্মায়। কুন্তীর গর্ভে যমের ওরসে যাঁধাষ্ঠরের 

জন্ম হয়। 

আরও কাহিনী রয়েছে । বোদক পুরাণে বলা হয়েছে, যমের প্রত দেবত্ব 
আরোপ করা হয় কিন্তু 'তানই প্রথম মান্ষ যান মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। 
যম ও তার বোন যমী পাঁথবীর আঁদ মানব-মানবী। তাহলে লোকপুরাণের 
মতে, তাদের সন্তানদের 'নশ্চয়ই ভাইবোনে 'বিয়ে হয়োছিল যেমন তারাও ভাই-বোন 
ছিলেন স্বামী-্ত্রী। খগ্বেদে অন্য কাঁহনী আছে। বোন যমী নন 
দ্বীপে ভাইকে কামপ্রবাত্ত চাঁরতার্থ করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, 
বিস্তীর্ণ সমদূদ্রমধ্যবরতী এই ছ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার 

সহবাসের জন্য আমি আভলাষণী। কেননা, গভবিস্থা থেকে তুমি 
আমার সহচর । বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন যে তোমার ওরসে 
আমার গর্ভে আমাদের 'পতার এক সুন্দর নাতি জন্মাবে। ভাই ধম যে 
এই প্রস্তাবে প্রবল আপাতত জানিয়েছেন, পাপের কথা স্মরণ করিয়ে 'দয়েছেন 

তা পরবর্তীকালে আরোপিত। বোদক সমাজের এক স্তরে এই প্রথা অবশ্যই 
প্রচালত 'ছিল। 

বণ, কুর্ম রক্ষা্ড ও গরূড় পুরাণে আছে, মনূর অন্যতমা কন্যা 
কাকুতি প্রজাপাতি রূচির ম্ত্রী 'ছিলেন। কাকুতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক 
ছেলে ও দক্ষিণা নামে এক মেয়ে জন্মায়। যজ্ঞ 'নজের বোন দাক্ষিণাকে 

বিয়ে করেন। 
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দ্বাপরের অবসানে ভ্রক্ধার পঙ্ঠদেশ থেকে অধর্মের জম্ম হয়। অধমের 
স্তীর নাম মিথ্যা। তাদের দন্ত নামে এক ছেলে হয়। দণ্ত নীজের বোন 
মায়াকে বিয়ে করে। এই কাঁহনীটির মধ্যে অন্দর প্রতীক ব্যবহার করা 
হয়েছে। দপ্ভ ও মায়ার এক ছেলে হয়। তার নাম লোভ । লোভ 'নজের বোন 
নিবৃদ্িকে বিয়ে করে। তাদের আবার ক্রোধ ও হিংসা নামে ছেলেমেয়ে 
হয়। ক্রোধ নিজের বোন 'হিংসাকে বিয়ে করে । অধর্ম ও মিথ্যা মিলিত 

হলে যে সর্বনাশের জম্ম হয় এই কাহিনী যেন তারই ইঙ্গিত বহন করছে। 
এরকম অনেক কাঁহনী রয়েছে ভারতীয় লোকপুরাণে। সমাজে ভাইবোনের 

বিয়ের প্রথাট ছিল বলেই লোকপ;রাণ-রুপকথায় তা স্বাভাবকভাবে 
অস্তভূন্ত হয়েছে। এরকম একটি রূপকথাই হল দশরথ-জাতক। লৌকিক 
এীতিহ্য থেকেই জাতককার, বাজ্মশীক ও বেদব্যাস দশরথের কাঁহনশীকে তাদের 
সংকলনে 'লাঁপবদ্ধ করে যান। উৎস এক, কারও প্রভাবে কেউ প্রভাবত 
হননি । 

জাতকে পশুকথ। 

জাতকে অসংখ্য পশৃকথা সংকলিত হয়েছে । অব্যশ্যই জাতকের আদর্শের 
প্রয়োজনে । এর মধ্যে অনেক পশকথা 'লাঁপব্ধ রয়েছে বিফূর্শমার 
পণতন্ত্রে, সোমদেবের কথাসারৎসাগরে, 'হিতোপদেশে এবং ঈশপের নীতিকথায়। 
এর মধ্যে নেকড়ে ও সারস এবং সংহচমবিতি গরদ্দভ পশ-কথা দুটি 
খুবই জনাপ্রয়। যেহেতু অন্য সংকলনগলোর অনেক আগে জাতকের 
জশ্ম, তাই ম্বাভাবকভাবে মনে হতে পারে ফে, জাতকের সংকলন থেকে এগুলো 
অন্য সংকলনে অন[প্রবেশ করেছে । কিন্তু বিষয়াট তা নয়। লৌকিক 
উৎস থেকেই প্রত্যেকে সংগ্রহ করেছেন। নিজের 'নজের সংকলনের প্রয়োজনেই 
এগুলি অন্তভূ্ত হয়েছে। 

লৌকিক পশুকথা 'কিভাবে জাতকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে তা 
দেখা দরকার । শুধুমান্র কাঁহনীট ব্যবহার করলেই জাতককারের উদ্দেশ্য 
[সিদ্ধ হতে পারে না। তার মধ্যে একটি ধায় দর্শনকেও প্রতিষ্ঠিত করতে 
হয়েছে । জাতককার সেটা 'কিভাবে ব্যবহার করেছেন 2? আত পারচিত 
বক ও কাঁকড়ার কথা” পশহকথাঁট নেওয়া যেতে পারে । জাতকে এ বক- 
জাতক নামে রয়েছে । একটু অন্যভাবে এই কাহিনী রয়েছে পঞ্চতন্যে। 

শান্তা পশুকথাটি বললেন। 'কিত্ত; এই কাঁহনী বিবৃতির আগে একাঁট 
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প্রস্তাবনা রয়েছে । অকারণে শান্তা কোনো পশকথা বঙ্তে পারেন না, 
জাতকে যখন এট সংকাঁলত হল তখন নিশ্চয়ই এর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। 
কাহিনী বলবার আগে প্রস্তাবনায় রয়েছে £ 

জেতবনের একজন ভিক্ষু; খুব সুন্দর কৌপাঁন তোর করতে পারত। খুব 

ভালো কোৌপীন তোর করতে পারত বলে অনেকেই তার কাছ থেকেই কৌপাীন 
নিত। লোকে তাকে “চীবর-বর্ধক' বলত । সে ছেশ্ড়া কাপড়-চোপড় সংগ্রহ 

করে নিজের নৈপণো সুদ্দর কৌপাীন বানাত। যারা এটা তোর করতে জানত 
না, তারা নতুন কাপড় নিয়ে তার কাছে যেত। বলত, আমরা কোপাীন তৈরি 

করতে জানি না, আপাঁন আমাদের কৌপধন তোর করে 'দিন। সে বলত, 
ভাইসব, কোপাীন তোর করতে অনেক সময় লাগে । এই একটা কৌপাঁন তোর 
করা আছে, যদি ইচ্ছে হয় তবে কাপড়গুলোর বদলে এই কৌপীন 'নতে পার । 
এই কথা বলে সেকৌপাঁন বের করে দেখাত। ভক্ষুরা বাইরের চটক দেখে 
ভুলে যেত, ভেতরে কি আছে তা জানত না'।। তারা চীবর-বর্ধককে নিজেদের 
নতুন কাপড় "দিয়ে তার বদলে সেই প:রনো কাপড়ে তোর কোপান নিয়ে যেত। 
কিন্তু কৌপান ময়লা হয়ে গেলে ভিক্ষুরা তা গরম জলে কাচত, তখন আসল 
ব্যাপার বঝত। এখানে জোড়া, ওখানে তাল দেওয়া, আরেক জায়গায় 
ফাটা । তখন তারা বুঝত, নতুন কাপড়ের বদলে তৈরি-করা কৌপণন 'নিয়ে 

তারা' নিতান্ত প্রতারিত হয়েছে । তখন সব জায়গায় জানাজানি হয়ে গেল, 
চীবর-বর্ধক ছেশ্ড়া-ফাটা পুরনো কাপড় 'দিয়ে কৌপীন বানয়ে 'ভিক্ষুদের 
প্রবণ্ণিত করছে। 

এ সমমে কাছের এক গ্রামে একজন সনপণ চীবর-বর্ধক ভিক্ষু বাস 
করত এবং জেতবনবাসী ভিক্ষুর মতো সেও গ্রামবাসীদের প্রতারিত করত। 
জেতবনের ভিক্ষুদের মধ্যে এই ব্যান্তর কয়েকজন বদ্ধ ছিল। তারা একাঁদন 
তাকে বলল, লোকে বলে জেতবনে একজন চীবর-বর্ধক আছে, সেও তোমার 

মতোই সবাইকে ঠকায়। তা শুনেসেই লোকটি ভাবল, আচ্ছা আমি সেই 
জেতবনের চীবর-বর্ধককেই ঠকাব। তখন সে ছে'ড়া-ফাটা কাপড় 'দিয়ে একস 
স্রম্দর কৌপণীন তোর করল, সেটা খুব উজ্জবল রন্তবর্ণে রায়ে নিল। 
তারপরে সেই কোপাঁন গায়ে পরে জেতবনে গেল । জেতবনের চীবর-বর্ধক 
তা দেখে লোভে পড়ে জিজ্ঞেস করল, এই কোপণন 'ক তুম তোর করেছ ? 

সে বলল, হ্যা, আমিই এটা তোর করোছি। তখন জেতবনের 'ভিক্ষু বলল, 
এই কৌপশীনটা আমায় দাও না, আমি এর বদলে অন্য কিছু 'দচ্ছি। 
তখন গ্রামের ভিক্ষু বলল, আমরা গ্রামের ভিক্ষু, গ্রামে 'ভিক্ষুদের 
ব্যবহারের 'জানস সহজে পাওয়া যায় না, তোমাকে এই কোপাঁন 
দিলে আমি কি পরব? অন্য 'ভক্ষ: বললঃ আমার কাছে নতুন কাপড় 
রয়েছে। তুমি সেই কাপড় নিয়ে গিয়ে কোপান বানিয়ে নিও। গ্রামের 
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ভিক্ষ; বলল, আম অনেক হত্বে এই কৌপশন বানিয়েছি, কিস্তু তুমি যখন 
এটা চাইছ, তখন আমি আর কি বলতে পারি £ তুমি এই কোপণনটা নাও। 
এইভাবে গ্রামের ভিক্ষা: জেতবনের 'ভিক্ষুকে ঠাঁকিয়ে নতুন কাপড়ের বদলে 
পুরনো কৌপণন 'দিয়ে সেখান থেকে চলে এল । 
জেতবনের ভিক্ষু কয়েকদিন ব্যবহার করে একাদন সেই কৌপশীন জলে 

ধূতে গেল আর কৌপাঁন পুরনো কাপড়ে তোর বুঝতে পেরে অগপ্রাতিভ ও 
লঁজ্জত হল। গ্রামের ভিক্ষ০ জেতবনের ভিক্ষুকে ঠঁকিয়েছে এই কথা সংঘের 
মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল । 

একদিন ভিক্ষরা ধর্মসভায় এই কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন । এমন 
সময় শান্তা সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বললেন, 
জেতবনবাসী 'ভক্ষ: পাবব'জদ্মেও এইভাবে প্রতারণা করত এবং এবার যেমন 
নিজে প্রতারিত হয়েছে, পূর্বজন্মেও সেইভাবে প্রতারিত হয়োছল। তখন 
1তাঁন সেই অতাঁত কথা আরম করলেন । 

মূল লোককথাটির সঙ্গে অত্যন্ত সুকৌশলে এই প্রস্তাবনাকে যন্ত করে 
দিয়েছেন জাতককার। এইখানেই সংকলকফের কৃতিত্ব। এরপর শুর; হল 
মূল লোককথা । 

পুরাকালে বোধিসত্ব কোনো এক বনের মাঝখানে পদ্মসরোবরের কাছের 
এক গাছে বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করছিলেন। তখন একটা মাঝারি মাপের 
পুকুরে প্রীত বছর গরমকালে জল খুব কমে যেত। এই পূকুরে মাছ ছিল। 
একদিন এক বক মাছদের দেখে মনে করল, এদের কোনোভাবে ঠাঁকয়ে খাওয়ার 
ব্যবস্থা করতে হবে। একদিন খুব চিন্তা করছে এইরকম ভাব করে পূকুরের 
ধারে বসে রইল ॥ 

মাছেরা বককে দেখতে পেয়ে বললঃ আধ আপাঁন এত 'কি ভাবছেন ? 
বক বলল, আমি তোমাদের কথাই 'চম্তা করাছ। 

আমাদের জন্য কিসের চিন্তা ? 
এই পুকুরের জল কমে আসছে । খাবার-দাবারের অভাব পড়ছে, খুব 

গরমও পড়েছে,-তাই বসে ভাবাঁছঃ মাছ বেচারারা এখন ক করবে। 
বলুন তো আর্ঃ এখন তবে আমরা 'কি করব ? 
তোমরা যদি আমায় 'ব্বাস কর, তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে। 

ধিছুদরে একটা সরোবর আছে, তাতে পাঁচ রঙের পদ্ম ফোটে। আমি 
তোমাদের এক একজনকে ঠোঁটে করে তার জলে ছেড়ে দিয়ে আসতে পাঁর। 

আর্ধ পাঁথবীর প্রথম কঙ্প থেকে আজ পরধ্ত কখনও কোনো বক 

মাছদের কথা ভাবোন। বলুন দোখ আপাঁন আমাদের এক একজনকে খাবার 

ইচ্ছে ফে*দেছেন কিনা ? ৃ 
না, না, তোমরা ধাঁদ আমায় বাস কর, তাছলে তোমাদের কখনও 
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খাব না। আমিযে সরোবরের কথা বললাম, সেই সরোবর আছে কিনা তা 
যাঁদ তোমাদের দেখার ইচ্ছে হয়, আমাকে যাঁদ সন্দেহ হয়, তবে তোমাদের 
মধ্যে একজনকে আমার সঙ্গে দাও সে নিজের চোখেই দেখে আসুক । 

মাছেরা বকের কথামতো এক 'বিরাট কানা মাছকে এনে বলল, এই মাছকে 
নিয়ে যান। তারা ভাবল, বক জলে কিংবা ডাঙায় কোথাও এই কানা মাছের 
সঙ্গে এ'টে উঠতে পারবে না। ূ 

বক কানা মাছকে নিয়ে গিয়ে সেই সরোবরের জলে ছেড়ে দিল । তারপরে 

তকে আবার সেই আগের পুকুরে ফিরিয়ে আনল। কানা মাছ সেই 
সরোবরের গভীর জল ও শোভার কথা সবাইকে বলল । তা শনে সব মাছই 
সেখানে যাবার জন্য আগ্রহ দেখাল ও বককে বলল, আর্য, আপনি খব 
সুন্দর উপায় বের করেছেন। আমাদের সেই বিশাল সরোবরে নিয়ে চলুন । 

তখন বক প্রথমেই সেই কানা মাছকে নিয়ে চলল। তাকে সরোবরের 
তীরে নামিয়ে প্রথমে জল দেখাল, তারপর তাকে নিয়ে বরুণ গাছের ডালে 
বসল আর ঠোঁট 'দিয়ে মেরে ফেলল । তার মাংস খেয়ে কাঁটাগ্লো' গাছের 
[নিচে ফেলে দিল। 

তারপর আবার সেই প:কুরে এসে বলল, তাকে জলে ছেড়ে 'দিয়ে এলাম । 
এখন তোমরা আর কে কে যাবে চল। 
এইভাবে বক এক একটি করে মাছ নিয়ে যেতে লাগল | শেষে পকুরের সব 

মাছ প্রায় শেষ হয়ে এল । শেষে থাকার মধ্যে থাকল একটা কাঁকড়া । বক 
তাকেও খেয়ে ফেলতে চাইল। বললঃ আম পুকুরের সব মাছ 'নয়ে গিয়ে 
সরোবরে রেখে এলাম । চল, এবার তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাই। 

কাঁকড়া জিজ্ঞেস করল, আমাকে কিভাবে নয়ে যাবে ? 

কেন, ঠোঁটের ফাঁকে ধরে নিয়ে যাব । 

না, তা হতে পারে না। তুমি হয়তো আমায় পথে ফেলে দেবে, তাহলে 
আমার হাড়গোড় ভেঙে যাবে । আমি তোমার সঙ্গে যাব না। 

ভয় নেই, আম তোমাকে বেশ শন্ত করে ধরব। 
কাঁকড়া ভাবল, চালাক বক হয়তো মাছদের জলে ছেড়ে দেয়ান। দেখা 

যাক, আমাকে নিয়ে কি করে! যাঁদ আমাকে সাঁত্য সাঁত্যই জলে ছেড়ে দেয়, 
তাহলে খুবই ভালো । আর যাঁদ তা না করে, নাই করুক, আমি ওর গলা কেটে 

ফেলব । 
এই কথা ভেবে সে বককে বলল, দেখ মামা; তুমি আমাকে বেশ শন্ত করে 

ধরে রাখতে পারবে না। কিন্ত আমরা হলাম কাঁকড়া, আমরা খ.ব শন্ত করে 

ধরতে পারি। আমায় যাঁদ দাড়া দিয়ে তোমার গলা ধরতে দাও, তাহলে আমি 

িনভ'য়ে তোমার সঙ্গে যেতে পারি? 

কাঁকড়ার ফাঁন্দ বুঝতে না পেরে বক রাজ হয়ে গেল। তথন কামার যেমন 
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সাঁড়াশি 'দিয়ে ধরে, কাঁকিড়াও 'নিজের দাড়া 'দিয়ে বকের গলা শন্ত করে ধরে বলল, 
এখন আমরা রওনা 'দতে পার। 

বক প্রথমে তাকে সরোবরের জল দেখাল, তারপর তাকে 'নয়ে সেই গাছের 
?দকে উড়ে চলল । 

কাঁকড়া বলল, একি মামা, সরোবর রইল এঁ দিকে, আর তুমি আমায় নিয়ে 
চললে উলটো 'দিকে ? 

বক বলল, বেটা 'কি সাধের মামা পেয়েছে রে! বেটা ষেন আমার প্রাণের 
ভাগ্নে ! আমি কি তোর বাপের কালের ক্রীতদাস যে তোকে গলায় ঝ-লিয়ে বেড়াব ? 
বরুণ গাছের তলায় একরাশ কটা দেখতে পাচ্ছিস না? মাছগ.লোকে 
যেমন খেয়েছি, তোকেও খাব তেমনি করে। 

এই কথা শহনে কাঁকড়া বললঃ মাছগুলো বোকা, তাই তোমার পেটে গিয়েছে । 
আমায় গতর কিছুতেই খেতে পারবে না। আমাকে খাওয়া তো দ;রের কথা 
আজ তুমি নিজেই মরবে । বোকা কোথাকার, আমি যে তোমায় ঠাঁকিয়েছিঃ তা 
তো তুমি বুঝতে পারনি । যাঁদ মরতে হয় দুজনেই মরব। আমি তোমার 
গলা কেটে মাঁটতে ফেলে দেব। 

এই কথা বলে সে সাঁড়াশির মতো দণ্ড়া 'দিয়ে বকের গলা চেপে ধরল । 
বক ব্যথায় কাত্রে উঠল, তার চোখদহুটি থেকে জল গড়াতে লাগল । সে প্রাণের 

ভয়ে বলল, প্রভু, আমি আপনাকে খাব না, দয়া করে প্রাণে মারবেন না। 
কাঁকড়া বলল, বেশ কথা; যাঁদ প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে সরোবরের তারে চল। 

আমাকে জলে ছেড়ে দাও। 

তখন বক সরোবরের দিকে গেল আর ককিড়াকে জলের ধারে কাদায় ছেড়ে 
দিল। কিন্তু ককিড়া জলে ঘাবার আগে, লোক যেমন কাটা'ি "দিয়ে পদ্মের নল 
কাটে, সেইভাবে খুব সহজেই দাড়া দিয়ে বকের গলা কেটে ফেলল । 

পশুকথাঁট এখানেই শেষ। কিন্ত সংকলকের উদ্দেশ্য শুধমান্র গঙ্প বলা 

নয়। তাই তিনি আরও কিছুটা যোগ করলেন । এই বাড়তি অংশ না'দিলে 

বোধিসত্বের দবষয়টি অগ্রাসীঙ্গক হয়ে পড়ে । জাতককার লিখছেন, বরণ গাছের 
আঁধিদেবতা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে সাধু! সাধু ! বলে উঠলেন এবং মধুরস্বরে 
নিচের গাথাটি বললেন, 

প্রব্ণনা পরায়ণ সতত ষে জন, 
আঁবাচ্ছন্ন সুখ তার না হয় কখন। 
তার সাক্ষী দেখ, এই বক প্রব্ক, 
কক্ট দংশনে মরি লভিল নরক । 

বক-জাতকের শেষে রয়েছে সমবধান £ তখন জেতবনের চীবর-বর্ধক ছিল সেই 
বক, গ্রাম্যচীবর-বর্ধক ছিল সেই কাঁকড়া এবং আম ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা । 

লৌকিক এতিহ্যের পশুকথা ও এই বক-জাতকের রূপ-রাঁতি নিয়ে বিশ্লেষণ 
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করলে কয়েকটি জানিস স্পস্ট হবে। বক ও কাঁকড়ার ম.ল কাণহনাঁটি যে 
লৌকিক পশূকথা তা এর মোটিফ ও মেজাজ থেকেই উপলাধ্ধি করা যাবে। 
কিন্তু পশুকথায় যে সারল্য ও গাঁত থাকে এখানে তা ব্যাহত হয়েছে । সংকলক 

তার বন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই পশুকথাটিকে বেছেছেন। সাধারণভাবে 
পশকথাটর মমর্থি হলঃ যেমন কর্ম তেমান ফল, কিংবা পাপের পারিণতি। 
কিন্তু এখানে গ্তবণনার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে । ভিক্ষদের উপদেশ দিতে 
হবে» কাউকে প্রঝ্চনা করবে না, এ কাজ অধর্মীয়, উপদেশকে মনে গেথে 
রাখবার জনাই উদাহরণের অবতারণা । তাই চীবর-বর্ধকের প্রবনার নীতিহণন 
কাজির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বক-জাতক বলা হল। স্বাবাভিকভাবেই বকের 

প্রবণণনার 'বষয়টি প্রাধান্য পাবে। লোকসমাজ যে নাঁতিকথা এই কাহিনীর 
মধ্যে বলতে চেয়েছেন, জাতককার অন্য নাঁতিকথা আ'বন্কার করেছেন । 

বোঁধিসত্বঃ আর্য, পাঁথবীর প্রথম কল্প, সাধ সাধ. প্রভীত শন্দ লোকসমাজ 
কখনও ব্যবহার করেন না। £কন্তু লোকসমাজের গঙ্াঁট জাতককারের হাতে 
পারশশীলত হল। এর ফলে কাহনীর গাঁতময়তা' ও স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ন হলেও 

জাতকের উদ্দেশ্য 'সদ্ঘ হল। ধর্মগুরু বোঁধসত্ব যখন এই ঘটনার সাক্ষী, 
তখন এটি িশবাসযোগ্য এবং পালনীয় । তাই বোধিসত্বের কোনো ভূমিকা না 
থাকলেও তাকে বক্ষদেবতার্ণে দ্ুষ্টার ভূমকায় রাখা হল। গাথা অংশাঁটতেও 

প্রব্ণনার 'বিষয়টি মৃখ্য হয়েছে । আবার পঞ্চতন্তে যে শ্লোক বলা হয় তার 
উদ্দেশ্য অন্যরকম । এইভাবেই উতর সমাজের সংকলকেরা লৌকিক এীতহ্যের 
1কছ-টা রূপান্তর ঘাঁটয়ে লোককথা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকেন। 

সংকলক 'কভাবে নিজের বন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দুটি পশ-কথাকে 
একসঙ্গে মালয়ে দেন তার উজ্জল দস্টান্ত বানরেশ্দ্রজাতক । এই ধরনের অনেক 

লোককথা আমরা ভারতীয় উপ-মহাদেশে দেখতে পাই। এই কাহনীর প্রথমাংশে 
রয়েছে একাঁট পশহকথা, তার সঙ্গে শেষাংশে আর একটি পশুকথা যত্ত 

হয়ে গিয়েছে । পণ্চতন্ত্ের মধ্যে আমরা এই আলাদা দুটি পশুকথাই পাচ্ছি, 
অবশ্য দৃ-একি পান্রপান্তী অন্য পশু । যেহেতু বানরের বচক্ষণতা দেখানোই 

এই গজ্গের উদ্দেশ্য, তাই বোঁধসত্ব সেই জন্মে বানর হয়ে জশ্মেছিলেন। দুটি 
আলাদা পশূকথা হলেও সংকলক অপূর্ব নৈপুণ্যে তাদের এক মালায় 
গেথেছেন। এই কাহনঈীতে কোন্ কোন্ অংশ সংকলকের নিজের কল্পনার 
সৃষ্ট তা খুব সহজেই বোঝা যায়। 

বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোঁধসত্ব বানররূপে জন্মগ্রহণ করোছলেন। 
পূর্ণবয়সে তান অশ্বশাবক প্রমাণ ও অসাধারণ বলবান হয়োছলেন। তান 
একচর হয়ে কোনো নদীর তীরে বাস করতেন । এ নদীর মধ্যে এক দ্বীপ ছিল। 
সেই দ্বীপে ফলম্ূলের অনেক গাছ । বোধসব যে পারে থাকতেন সেখান থেকে 

স্বীপ পর্যস্ত ঠিক অর্ধেক পথে নদীর মধ্যে একটা পাহাড় ছিল। হাতির মতো 
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বলবান বোঁধসন্ব প্রতিদিন নদীর ধার থেকে একলাফে সেই পাহাড়ের ওপরে 
যেতেন, আবার সেখান থেকে আর একলাফে দ্বীপে গিয়ে পড়তেন । 

সেখানে তান নানা ধরনের ফল খেয়ে সম্ধ্যার সময় ঠিক এভাবে 
নদী পার হয়ে নিজের বাসায় ফিরতেন। 

এ নদীতে এক কুমির তার বৌকে নিয়ে বাস করত । বোধিসত্বকে প্রাতাদন 
এপার-ওপার হতে দেখে বোয়ের সাধ হল সে বানরের কলিজা খাবে। বৌ 
তখন 'ছিল গর্ভবতাঁ। সে কুমিরকে বলল, আর্ধপন্র, আমার সাধের জন্য 
এই বানরের কলিজা এনে দিন। 

কৃমির বলল, আচ্ছা, তোমার সাধ মেটাব। এই বানর আজ সন্ধ্যায় 
যখন 'ফিরবে তখনই একে ধরব । এই কথা ভেবে সে পাথরের ওপরে গেল । 

বোধিসত্ব নাকি প্রাতাঁদন নদীর জল কতটা উঠত আর পাহাড়টা কতটা 
জেগে থাকত, তা মনোযোগ 'দিয়ে পরীক্ষা করতেন। আজ সমস্ত দিন ছ্বা্পে 
ফলমূল খেয়ে সম্ধ্যার সময় পাহাড়ের 'দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। 
নদীর জল বাড়েও নি, কমেও নি; তবু পাহাড়ের ওপরটা উ“চু মনে হচ্ছে। 
তার সন্দেহ হল, হয়তো তাকে ধরবার জন্য কুমির ওখানে লুকিয়ে রয়েছে । 

তখন ব্যাপারটা কি জানবার জন্য পাথরের সঙ্গে কথা বলছেন এমন ভাব 
করে “ওহে পাহাড়, ওহে পাহাড়” বলে 'চৎকার করে ডাকলেন । 

পাহাড়ের কোনো সাড়া নাপেয়ে তান আবার বললেন, িহে ভাই 
পাহাড়, আজ কোনো উত্তর 'দিচ্ছ না কেন? 

কুমির ভাবল, তাইতো, এই পাহাড় প্রাতাদন বানরের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। 

আজ তবে আমিই পাহাড়ের পাঁরবতে সাড়া দি । সে বলল, কে ? বানরেন্দ্র নাক £ 
বোধিসত্ব বললেন, তুমি কে গো ? 
কৃমির বললঃ আম কুমির । 
ওখানে বসে আছ কেন ? 
তোমাকে ধরব আর তোমার কলিজা খাব। 

বোধিসত্ব দেখলেন দ্বীপ'থেকে ফেরার অন্য কোনো পথ নেই। তাই কুমিরকে 
ঠকাতে হবে। তান বললেন, কুমির ভাই, আম তোমায় ধরা দিচ্ছি। তুমি 
হাঁ কর, আম যেমন লাফিয়ে পড়ব, অমনি তুমি আমায় ধরে ফেলবে। 

কৃমিররা যখন মুখ হাঁ করে তখন তাদের চোখদুটো বদ্ধ হয়ে যায়। 

বোঁধিসত্ব যে প্রবগ্চনা করছেন। কুমিরের মনে কিন্তু সে সন্দেহ হয়ান। 
কাজেই সে তার মুখ হাঁ করল, তার চোখদুটি বন্ধ হয়ে গেল। বোধিসন্ব 
তাদেখে একলাফে তার মাথার ওপরে গেলেন আর একলাফে বিদ্যুতের বেগে 

নদীতীরে পেশীছে গেলেন। কৃমির এই অদ্ভূত কাণ্ড দেখে বলল, বানরেন্্, 

চারটি গুণ থাকলে সব শত্রুকে দমন করতে পারা যায়। তোমার দেখছ 
এঁ চারটি গৃণই রয়েছে । | 
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সত্য, ধৃতি, ত্যাগ, িচারক্ষমতা--এই চারগুণে সবে, 
বিষম সংকটে পায় পারজাণ, রিপূগণ পরাভবে । 

লৌকিক পশুকথাটির রূপান্তর ঘটে গেল। লোকসমাজের গঞ্জে যে বোকা 
সে শেষ পর্যন্ত চরম বোকার পাঁরিচয় দেয়। কুমিরও তাই 'দয়েছে। কিন্তু 
হঠাং তার মখ দিয়ে যে জ্ঞানের কথা প্রকাশ করানো ছল তা কোনোভাবেই 
পশূকথার মোঁটিফের সঙ্গে মেলে না। এটা সম্পর্ণ আরোপিত বলেই 

কাহনীর মেজাজ ক্ষুণ্ন হয়েছে । পাঁথবীর কোনো লোককথায় এই ধরনের 
পারণাতি ঘটতে দেখা যায় না। সংকলক লোকিক এীতহ্যকে গ্রহণ করলেন 
[কন্তু 'নিজের ভাবনাকে রূপ 'দিতে গয়ে কাহিনীতে যে হাস্যকর রূপান্তর 

ঘটালেন তা অনুভব করেন 'নি। যে কুমির একটু আগে এমন ধরনের 
বোকামির পাঁরচয় 'দিলঃ পাহাড়ের পাঁরবর্তে কথা বলল, বানর নিজেই খাদ্য 
হবে একথা বি*বাস করল১--সে কখনও চারটি গুণের কথা বলার মতো জ্ঞানের 
উপদেশ 'দিতে পারে না। 

জাতককার বলতে চেয়েছেন, দেবদত্ত শান্তাকে বধ করতে চেয়েছিল । 

শুধু এ জন্মে নয়, অতীত জন্মেও দেবদত্ত বোঁধসত্বের প্রাণনাশের চেষ্টা 

করেছিল। কিন্তু সফল হতে পারোনি। সেই অতাঁত জন্মে দেবদত্ত ছিল 
এই কুমির । ধর্মীয় উপদেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে নেই, একথাই ভন্তজনকে 
শেখানো হয়। ভন্ত মান্ষের মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথও খোলা 
নেই। িন্তু পশহকথাঁটি বিগ্লেষণ করলে আমরা বোঁধসত্বের বিচার ক্ষমতার 
গুণণটি দেখতে পাই। ধূঁতির পরিচয়ও না হয় অঙ্প পেলাম । 'কিদ্তু সত্য 
ও ত্যাগের গুণটি 'কিভাবে বানরের কাজের মাধ্যমে প্রতিফাঁলত হল ? বানর 

তো ত্যাগ করেই 'ন, বরং 'মিথ্যাচরণ করেছে । জীবনের তাঁগদে তাকে 
মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে, পাহাড়কে সম্বোধন জানাতে হয়েছে । এটাই 

স্বাভাবক ব্যবহারনীতি। লোককথায় এই স্বাভাবিকতাই ছিল ৷ কুমিরের 
বোকামি দেখানো ও কৌশলে বানরের বেচে যাওয়া,_এই ছিল গঞ্পের 

উদ্দেশ্য । একটি বিশেষ ধর্মীয় দর্শন প্রচার করতে 'গয়ে পশকথাঁটির 
সজীবতা ও প্রাণময়তা খার্বত হল। অথচ পণ্তন্তে এই পশকথাঁটি 
অনন্য স্ীব। কেননা, সেখানে লোককথার মর্মকথাই বলতে চাওয়া হয়েছে । 

কৃমির ও বানরের এই কাঁহুনীর অন্য একটি রূপ জাতকে রয়েছে । সেই 

পশুকথাটি অনেকাংশে লৌকিক এঁতহ্যের কাছাকাছি । লোকসমাজের 
পশুকথাটি প্রায় সরাসার জাতকে অন্তভূন্ত করা হয়েছে। এই একই 
পশকথা পণ্চতম্ত্র, চারয় টক, মহাবস্তু, ঈশপের নাঁতিকথা ও প্রেটোর 
বইতে রয়েছে। সকলেই লোকঞীতহ্য থেকে কাঁহনীটি সংগ্রহ করেছেন, 
তবে পান্রপান্রী কিছুটা বদলেছে । জাতকের কাহিনীর নাম শিশ.মার-জাতক । 
[শিশুমার সাধারণত শুশুক, কিন্তু এখানে মনে হয় কুমির অই ব্যবহাত 
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হয়েছে। কেননা শেষাংশে কৃূমিরের উল্লেখ রয়েছে । দেবদত্ত যে শান্তার 
প্রাণবধের চেস্টা করেছিল, এখানে সেই একই প্রসঙ্গে কাঁহন্নীট বলা হয়েছে। 
কাহিনীর শেষে জ্ঞানের কথা গাথায় প্রকাশ করেছে কৃমির নয়, স্বয়ং বানর- 
রূপ বোধিসত্ব। তাই এই পশুকথাটি অনেক বোঁশ স্বাভাবিক ও লৌিক। 

কাঁপযোনিতে জন্মগ্রহণ করোছিলেন। তার বশাল দেহে ছিল হাতির বল, 
তিনি ছিলেন যেমন পৌর্ষবান তেমান সৌভাগ্যশালী। "তান গঙ্গার 
নিবর্তন-চ্ছানে এক বনের মধ্যে বাস করতেন। এ সময়ে গঙ্গায় এক শৃশুক 
ছিল। তার বৌ বোধিসত্বের দেহ দেখে তার হদয়ের মাংস খেতে চাইল । 

একদিন শশকেকে বলল, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, এঁ বানরের হাদয়ের মাংস খাই । 
শুশহক বলল, বৌ, আমি থাঁক জলে আর বানর থাকে ডাণায়ঃ আমি তাকে 

কেমন করে ধরব বলতো ? 
বৌ বলল, যেমন করে পার ওকে ধর ৷ হাদয়ের মাংস না পেলে আমি মরেই 

যাব। 
শুশুক বলল, ঠিক আছে, কোনো চিন্তা নেই। একটা উপায়ে আম 

তোমাকে ওর হানয়ের মাংস খাওয়াতে পারব । 
বৌকে একথা বলে শৃশুক গঙ্গাতীরে বোধিসত্বের কাছে গেল । 'তাঁন তখন 

গঙ্গাজল খাওয়ার জন্য সেখানে এসেছিলেন । 
শুশ্ক বলল, বানররাজ, চিরকাল এই এক জায়গায় থেকে বিস্বাদ ফল খেয়ে 

খেয়ে শধূশুধ্ কন্ট পান কেন? গঙ্গার এ পারে আম, জাম, বন-কঠাল কত কি 
মধূর ফল পেকে রয়েছে । সেখানে 'গিয়ে এ সমস্ত ফল খেতে পেলে আপনারও 
ভালো লাগবে। 

বানর বলল, কৃ'মররাজ, গঙ্গা কত চওড়া, এর জলও অগাধ । আমি এঁ গঙ্গা 
পার হব কেমন করে ? 

যাঁদ খেতে ইচ্ছে করেন, তবে আমি আপনাকে আমার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে 
যেতে পারি । 

বোধিসত্ব এই কথা বাস করে বললেন, বেশ, চলুন তবে, যাওয়া যাক। 
কুমির বলল, আন্মন, আমার 'পিঠে উঠে বন্ুন। 
তখন বোধিসত্ব কুমিরের পিঠে চেপে বসলেন। কুমির কিছনদ্র গিয়ে জলে 

ডুব দিল। বোধিসত্ব বললেন, সোম্য, আমাকে জলে ডোবাচ্ছ কেন 2 এ তোমার 

কেমন কাজ ? 
কুমির বলল, তুঁমি ভেবেছে আমি তোমাকে ভালোবেসে তোমার ভালো 

করবার জন্য তোমায় পিঠে নিয়ে চলোছি। তা মোটেই নয় । আমার বৌয়ের 
সাধ হয়েছে, সে তোমার হারয়ের মাংস খাবে । তাকে সেই মাংস খাওয়াবার 
ব্যবস্থা করেছি। | 
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সোম্যঃ কথাটা খুলে বলে ভালোই করেছ । আমাদের বৃকের মধ্যে যাঁদ 
হ্দয় থাকত, তাহলে গাছের ডালে ডালে লাফালাফ করবার সময় তা টুকরো 
টুকরো হয়ে যেত। 

তবে তোমরা হুদয়টা রাখ কোথায় ? 
অজ্প দূরেই পাকা ডুমূর ফলে ভরা একটা ভুমুর গাছ ছিল। বোঁধসত্ব 

সেই দিকে আঙ্চল তুলে দোখয়ে বললেন, এ দেখ, আমাদের হৃদয়গুলো এ 

ভূমণর গাছে ঝুলছে । 

কুমির বলল, দেখ বানরেন্দ্ু, তুমি যাঁদ আমায় তোমার হ্দয়টা দাও, তাহলে 
আমি তোমায় মারব না। 

তবে আমায় ওখানে নিয়ে চল। গাছে আমার যে হাদয়টা ঝুলছে, তা 
আম তোমায় 'দিয়ে দেব। 

ভখন কুমির বোঁধিসত্বকে নিয়ে সেই গাছের কাছে গেল । বোঁধসত্ব কুমিরের 
দিঠ থেকে এক লাফে গাছে চড়ে বসলেন । গাছের ডালে বসে তিনি বললেন, 
বোকা শুশুক, তুমি বিশ্বাস করলে যে প্রাণীদের হৃদয় গাছের ডগায় ঝুলে 
থাকে! তুমি নিতান্তই বোকা । আমি যে তোমায় ঠঁকিয়েছিঃ এখন তা বুঝতে 
পারলে £ তোমার মধুর ফলগুলো তুমিই থাও। তোমার দেহটি বিশাল, 
িল্ত; একেবারেই বাঁদ্ধি নেই। 

এই ভাব প্রকাশ করে বোঁধসত্ব নিচের গাথাটি বললেন £ 
সাগরের পারে আছে মধুর ফলের বন, 
আম-জাম-পনসাদি-_নাহ তাহে প্রয়োজন । 

উড়ুম্বর বক্ষ এই--এই ভালো মোর কাছে, 
যার আশ্রয় লাভ আঁজ মোর প্রাণ বাঁচে। 

শাল দেহটা তব, বুদ্ধি কন্তু ক্ষীণ আত, 
ঠাঁকয়াছ শিশ.মার ! যথা ইচ্ছা কর গাঁতি। 

হাজার মুদ্রা নম্ট হলে লোক যেমন দ:ঃখত ও বিষ হয়, শুশুক তেমনি হল। 
মনে ব্যথা পেয়ে সে 'নজের বাসায় ফিরে গেল । 

জাতকমালায় “কচ্ছপ-জাতক' নামে একটি পশুকথা রয়েছে। ভারত, 
গ্রীস ও আফিকায় এই পশ:কথাঁটি খুবই জনাপ্রয়। জাতককার কভাবে 
লোঁকিক পশনুকথাকে ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে ও নীতাঁশক্ষার জন্য ব্যবহার 
করেছেন তার উজ্জ্বল দ্টান্ত হল এই জাতকটি। পশকথাটি যেখানে শেষ 
হয়েছে, জাতককার সেখান থেকে আর একটি কাঁহনী গড়ে তুলেছেন যার 
উদ্দেশ্য হল পশদকথাঁটির মমার্থকে বিশ্লেষণ করা। কাঁহনীর শেষাংশে 

বোধসত্বের গরুত্ব প্রাতণ্ঠত করা হল। তব লোকএীতহ্যের অপরূপ 
কাহনীটি প্রায় আঁবকৃতই রয়ে গিয়েছে। অকারণ বাচালতায় যে 
জীবন-সংশয় ঘটে যেতে পারে লৌকিক পশুকথাটির এই মমার্থ জাতকেও 
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রক্ষিত হয়েছে । জাতকে সংকালত পশুকথাটির প্রথম ও শেষাংশ জাতককারের 
সংযোজন । 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রক্ষতের সময়ে বোধিসত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । বয়ঃপ্রাপ্তির পরে তিনি রাজার ধমরনিশাসকের পদে 

নিষান্ত হয়েছিলেন। এ রাজা খূব বাচাল 'ছিলেন। তান কথা বলতে 
আরম্ভ করলে অন্য কেউ 'কিছ বলবার অবসর পেত না। বোধিসত্ব রাজার 
বাচালতা-দোষ দর করবার জন্য সুযোগ থণ্জতে লাগলেন । 

এঁ সময়ে 'হমবন্ত প্রদেশে কোনো এক সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করত । দুটো 
হসি খাবার খখজতে সেই সরোবরে যেত। তাদের সঙ্গে কচ্ছপের আলাপ হয়, 
তারপরে তাদের মধ্যে খুব বন্ধত্ব গড়ে ওঠে । 

হাঁসদুটি একদিন কচ্ছপকে বলল, কচ্ছপ; আমরা থাক হিমবন্ত প্রদেশের 
চন্রকুট পাহাড়ের কাণ্চনগূহায়। সে জায়গা বড় সুন্দর । তুমি 'কি 
আমাদের সঙ্গে সেখানে যাবে ? 

কচ্ছপ বললঃ আম সেখানে কেমন করে যাব ? 
তুমি যাঁদ মূখ বন্ধ করে থাকতে পার, কাকেও যাঁদ কিছু না বলো; 

তাহলে আমরাই তোমাকে সেখানে 'নয়ে যাব । 
মুখ বম্ধ করে থাকতে পারব না কেন? তোমরা আমাকে 'নয়ে চল । 

হাঁসদ:টি বলল, বেশ তাই হবে। 
তখন হাঁসেরা একটা লাঠি এনে কচ্ছপকে তার মাঝখানে শন্ত করে 
কামড়ে ধরে থাকতে বলল । লাঠির দুপাশে হাঁসদুটি তাদের ঠোঁট 'দিয়ে 
ধরল আর আকাশে উড়ল। হাঁসেরা কচ্ছপকে লাঠিতে ঝুলিয়ে 'নিয়ে যাচ্ছে 
দেখে গ্রামের ছেলেরা বলতে লাগল, দেখ, দেখ, দুটো হাঁপ লাঠি 'দিয়ে একটা 

কচ্ছপকে "নয়ে যাচ্ছে । 

গ্রামের ছেলেদের কথা শুনে ,কচ্ছপের বলতে ইচ্ছে করল, 
দণ্টু ছেলেরা কোথাকার! আমার বম্ধূরা আমাকে 'নয়ে যাচ্ছে, তাতে 

তোদের কি রে? 
তার মনে যখন এই ভাব এল, তখন প্রচণ্ড বেগে হাঁসেরা আকাশ 'দয়ে 

উড়ে চলেছে । উড়তে উড়তে তারা বারাণসণর রাজার বাঁড়র ওপর এসে পৌণছল। 
কচ্ছপ যেমন কথা বলার চেষ্টা করল; অমান লাঠি থেকে মূখ ফসকে 
গেল আর রাজপ্রাসাদের উঠোনের ওপর আছড়ে পড়ল। কচ্ছপ সেই প্রচন্ড 
আঘাতে মরে গেল । 

পশহকথাটি এখানেই শেষ। জাতকের এই কাঁহনীতে 'হিমবন্ত প্রদেশ, 
বারাণসী রাজ, চিন্রকুট পর্বত প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও মূল কাহিনীটি অবিকৃতই 
রয়েছে। এর পর বারাণসীরাজকে শিক্ষা দেবার জন্যই জাতককার নতুন 
নংযোজন ঘটালেন । 
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রাজভবনে মহা কোলাহল হল। সকলেই চিৎকার করতে লাগল, উঠোনে 
একটা কচ্ছপ পড়ে দু-টুক্রো হয়ে গিয়েছে। 

এই কথা শুনে রাজা বোধিসত্বকে সঙ্গে করে 'নয়ে উঠোনে গিয়ে কচ্ছপটিকে 

দেখলেন। বোঁধসত্বকে 'জজ্ঞেস করলেন, পাঁণ্ডতবর, এই কচ্ছপটা পড়ে 
গেল কেমন করে ? 

বোধিসত্ব ভাবলেন, রাজাকে উপদেশ দেবার জন্য এতাঁদন অপেক্ষা করে 
রয়োছ। এখন দেখছ, উপযস্ত সুযোগ এসেছে । এই কচ্ছপের সঙ্গে 
হাঁসদের বম্ধৃত্ব হয়েছিল সন্দেহ নেই। তারা একে হিমবন্ত প্রদেশে 'নিয়ে 
যাওয়ার জন্য লাঠি কামড়ে ধরতে বলেছিল আর সম্ভবত সেই অবস্থায় একে 
নিয়ে আকাশে উড়েছিল। তারপর কিছ; বলবার ইচ্ছায় কচ্ছপ ম-খ খুলেছিল, 
কথা বলতে গিয়ে লাঠি থেকে মুখ ফসকে আকাশ থেকে পড়ে যায়। তার 
কচ্ছপ-লীলা এইভাবে সাঙ্গ হয়। 

এই কথা চিন্তা করে তিনি রাজাকে বললেন, মহারাজ, যারা অতি মুখর, 
যারা জিবকে সংযত করতে জানে না, তাদের এই রকম দূদরশাই ঘটে থাকে । 

তখন বোধিসত্ব এই গাথা বললেন ঃ 
1নবেধি কচ্ছপ কথা বাঁলতে চাঁহয়া 
[জেই নিজের মৃত্যু আনল ডাকিয়া । 

কাচ্ঠদণ্ড দৃঢ়ভাবে ধারয়া আকাশে যাবে 
করেছিল এই আশা অন্তরে পোষণ, 
িম্তু নিজ বাক্যে তার ঘাঁটল মরণ । 
দেখ এ দম্টান্ত, ওহে নৃবীরপং্জব, 
মিত-সত্যবাদী হতে 'িখুক মানব। 

সময় না বঝে যেই কথা বলে, মূর্খ সেই, 
বাচাল তাহারে বাঁল 'নিদ্দে সর্বজন, 
বাচালতা-দোষে ত্যজে কচ্ছপ জীবন । 

রাজা বুঝলেন বোধিসত্ব তাকে লক্ষ্য করেই একথা বলছেন। তান তখন 

গিজ্ঞেস করলেন, পাণ্ডিতবর, আপান কি আমাকে লক্ষ্য করে একথা বলছেন ? 
বোঁধসত্ব উত্তর 'দিলেনঃ মহারাজ, আপাঁনই হোন বা অন্য কেউ হোন, 

অপরিমিতভাষাঁদের এই রকমের দ-গণতই ঘটে থাকে । 
বোধিসত্ব এইভাবে সমস্ত কথা খুলে বললে রাজা তখন থেকে জিবকে 

সংযত করে 'মিতভাষী হলেন। 

ভারতীয় উপ-মহাদেশে এই পশুকথাঁটির যতগুলো রূপ সংগৃহীত হয়েছে 
তাতে দেখা যায়, কচ্ছপ আকাশ থেকে নিচে পড়ে মারা যায়। কিন্তু আফ্রিকার 
জামাঁবয়া দেশের থোংগাঃ নাইজোরয়ার ইকোই, আধগোলার আমবূনন্ত 
প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর পশ-কথায় অন্য তাৎপর্য ফুটে উঠেছে । কচ্ছপের 
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1পঠে ফাটা ফাটা দাগ কেন'--এই প্রশ্নের উত্তর তারা খ*জেছে এই পশকথার 
মধ্যে দিয়ে। প্রচণ্ড বেগে কচ্ছপ আকাশ থেকে পড়ল, পিঠটা গিয়ে আছড়ে 

পড়ল মাটিতে, পিঠের খোল গেল চৌচির হয়ে ফেটে। সেদিন থেকেই 
কচ্ছপের পিঠে এরকম ফাটা ফাটা দাগ। এদের গঞ্পেও কচ্ছপ মারা গগয়েছে। 
বাচালতার জন্য তার মৃত্যু হলেও একটি “কেন'র জবাব দিতেই আফ্রিকার 
আঁদবাসশরা এই পশুকথা সৃষ্টি করেছেন। 
জাতকমালার মধ্যে আমরা লোঁকিক পণ.কথার উজ্জ্বল দণ্টাম্ত দেখতে 

পাই এইসব জাতকে £ শগাল-জাতক শকর-জাতক দর্দর-জাতক কচ্ছপ-জাতক 

(অন্য একটি কাহিনী ) সিংহ ক্রোম্টুক-জাতক সংহচর্মজাতক কুমির-জাতক 
শুক-জাতক উল্ক-জাতক ব্যাঘথু-জাতক জম্ব-খাদক-জাতক শকুন-জাতক 
1তাঁতর-জাতক কপোত-জাতক মৎস্য-জাতক 'মিতাঁচান্ত-জাতক কাক-জাতক 
চক্রবাক-জাতক অন্ত-জাতক উড়ম্বর-জাতক নতা-জাতক সম্মোদমান-জাতক 
বিড়াল-জাতক আঁশ্নক-জাতক স্ুবর্ণহংস-জাতক মুণক-জাতক জবশকুন-জাতক 

শশ-জাতক কুটীদ্ষক-জাতক কোকালিক-জাতক জম্বুক-জাতক মৃগালোপ- 
জাতক কুরুট-জাতক স্ুবর্ণকক্ট-জাতক মহাকাঁপ-জাতক 'দ্বাপ-জাতক কালবাহু- 
জাতক দর্ভপুষ্প-জাতক মহাশুক জাতক কৌশিক-জাতক ইত্যাদি । 

লৌকিক পশূকথা কত ব্যাপকভাবে জাতকের মধ্যে অনপ্রাবন্ট হয়েছে তা 
এই তালিকা থেকে উপলাধ্ধ করা যাবে। কয়েকটি উদাহরণ 'দচ্ছি। 
জাতককারের সংযোজন বাদ দিয়ে শুধূমান্র লোকসমাজের সৃষ্ট পশ.কথা বিবৃত 
করাছ। সবগ:লি পশুকথাই অতিপারচিত। 

জম্বুখাদক-জাতক । এক জামগাছে বসে একটা কাক জাম খাঁচ্ছল। 

এমন সময় সেই গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল এক শেয়াল। মিষ্ট জাম খেতে 
তারও খুব ইচ্ছে হল। ওপরে তাকিয়ে সে কাককে দেখতে পেল । শেয়াল 
ভাবল, আমি যাঁদ এই কাকের প্রশংসা কার তাহলে পাকা জাম খেতে পারব । 

শেয়াল বলল, কে তুমি গাছের ডালে বসে জাম খাচ্ছ ঃ তোমাকে দেখছি 
ময়রের মতো স্সম্দর দেখতে । যেমন সুম্দর তোমার দেহ, তেমান মিষ্টি 
তোমার ডাক। কত পাঁখ তো জীবনে দেখলাম, কিন্তু তোমার রূপের কাছে 
সবাই ছেরে যাবে। 

এই প্রশংসা শ্যনে কাক বলল, ভালো বংণে যে জন্মেছে, সে-ই কেবল 
ভালো বংশের লোকদের প্রশংসা করতে জানে। তুম সুন্দর, বাঘের মতো 

রূপ তোমার । এস বন্ধু, পেট ভরে জাম খাও। আমি ওপর থেকে পাকা 
জাম ফেলাঁছ, তুমি নিচে বসে প্রাণভরে খাও । 

এই কথা বলে কাক ডাল বাঁকাতে লাগল, পাকা সুমিষ্ট জাম 
নচে পড়তে লাগল। দুজনেই দুজনের মিথ্যে প্রশংসা করছে আর 
জাম খাচ্ছে। 
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ঈশপের নীঁতিকথায় এই একই পশনকথা পাওয়া যায়। জাতকে এই একই 
ধরনের আর একটি পশ.কথা রয়েছে । 

অন্তজাতক। কোনো এক সময়ে এক গ্রামে এক বুড়ো গোরু 'ছিল। 

একাঁদন সে মরে গেল। গাঁয়ের লোকেরা গোরুটাকে টেনে এনে ভেরেপ্ডাবনে 
ফেলে 'দিয়ে চলে গেল । এমন সময় সেখানে এল এক শেয়াল। মহা আনন্দে 
সেগোরুর মাংস খেতে লাগল । সেই সময় একটা কাক উড়ে এসে ভেরেন্ডা 
গাছে বসল। সে ভাবল, আমি যদি মিথ্যে মিথ্যে এই শেয়ালের প্রশংসা করি, 
তবে নিশ্চয়ই গোরুর মাংস খেতে পাব। 

এই কথা ভেবে কাক বলল, তোমার দেখাঁছ গসংহেব মতো বিক্রম, তুমি 
নিশ্চয়ই পশুরাজ । তোমার প্রসাদ পাবার জন্য আম এসেছি, আমি তোমার 
দাস। সামান্য মাংস 'দিয়ে তুমি কি আমার আশা পূর্ণ করবে ? 

তখন শেয়াল প্রশংসায় গলে গিয়ে বলল, ভালো বংশে যে জন্মেছে, সেই 
কেবল ভালো বংশের লোকদের প্রশংসা করতে জানে । ময়রের মতো গলা 
তোমার, কাক, যত ইচ্ছে তুম মাংস খাও। 

কাক শেয়ালের সঙ্গে মনের স্গখে সেই মরা গোরুর মাংস খেতে লাগল । 
উড়ঃম্বর-জাতক। এক পাহাড়ী গূহায় থাকত এক লালম:খো বানর । 

যতই বৃষ্টি হোক না কেন সেই গুহায় কিন্তু বৃষ্টি ুকত না। একবার সাত 
সাত দিন ধরে খালি বৃষ্টি হতে লাগল । সেইসব বাঁষ্ট-ভেজা 'দিনে বানর 
গুহাতেই নিশ্চিন্তে বসে রইল । খুব খিদে পেয়েছে, কিন্ত বাইরে যেতে মন 
চাইছে নাঃ গাছেও ফল নেই। 

এমন সময় জলে চুপ্রপে ভিজে সেখানে এল এক কালোম্খো বানর । 

লালম্খোকে গহার মধ্যে সুখে থাকতে দেখে কালোমুখো ভাবলঃ কোনো 
উপাধে একে যাঁদ গুহা থেকে তাঁড়সে দিতে পার, তবে বাঁষ্টতে আর কম্ট 
পেতে হবে না। 

এই ভেবে কালোমুখো তার পেটটা খুব ফুলিয়ে নিল। তাকে দেখে 
মনে হল, সে বুঝ অনেকাঁকছ খেয়েছে, তাই পেটটা এত ফুলে রয়েছে। 
এবার সে গৃহার মুখে এসে বলল, বট-কদবেল-ভুমর ফল যে কত পেকে 
রয়েছে তার 'ঠিক-ঠিকানা নেই । আর তুমি িনা খদের জহালায় মরছ ? 
এত বোকা তুমি? চল ভাই, আমার সঙ্গে চল। দুহাতে ফল ছিড়বে 
আর খাবে । কত খাবে? পেট পুবে ফল খাবে চল। 

লালমহখোর এমনিতেই খুব িদে পেয়েছে । কালোমহখোর পেটের 'দকে 
তাকিয়ে তাৰ লোভ আরও বেড়ে গেল । সে বাঁষ্টর মধ্যেই গুহা থেকে বোঁরয়ে 

পড়ল। অনেক ঘোরাঘর করল, কিন্তু কোনো গাছেই ফল পেল না। 

কোথাও কিছ না পেয়ে সে আবার তার গূহায় ফিরে এল। এসে দেখল, 
কালোমুখো বানর গুহার ভেতরে বসে রয়েছে । তখন লালম_খো কালোমনখোকে 
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কাবার জন্য বর্জল, গাছ-পাকা ফল খেয়ে আজ যা সুখ পেলাম, তা আর 
তোমাকে ক বলব ভাই । এমনাঁট কখনও খাইন। 

এই কথা শনে কালোম.খো বানর বল্ল বানরই পারে বানরকে ঠকাতে। 
কিন্তু তুমি তো সেদিনের ছেলে, ঠকাবে আমাকে £ আমি হলাম পরনো ঘথঘ্ 
তোমার কথায় ভুলব আমি? আমি তো জান, এখন কোনো বনের কোনো 
গ্রাছেই ফল নেই । তুমি আমায় 'কি ঠকাবে ? এখন 'বরন্ত কর না, যেখানে 
খুশি সেখানে চলে যাও। এখানে ঠহি হবে না। 

তখন লালম্খো বানর কালো মুখ করে মনের দ:ঃখে ব.ম্টতে ভিজতে ভিজতে 
সেখান থেকে চলে গেল। 

উলক-জাতক। অনেক কাল আগে পাখিরা ভাবল, সবারই রাজা আছে, 
শুধ্ রাজা নেই আমাদের । আমাদেরও একজন রাজা থাকা চাই। এই ভেবে 
তারা পাঁখদের এক সভা ডাকল । সেই সভায় সব পাঁখ এল। কাকে রাজা 
করা যায়ঃ অনেক চিন্তা করে তারা পেশ্চাকে তাদের রাজা করা ঠিক করল । 

সব ঠিক করে তারা বললঃ আমাদের মধ্যে একজন তিনবার পে*চার নাম বলবে । 
তোমরা সায় দেবে। 

সেই সভায় ছিল এক কাক । প্রথম দুবার পে*চার নাম বলাতে সে চুপ 

করে শনল। তিনবারের বার নাম ভাকার আগেই কাক বলল, একটু অপেক্ষা 
কর, রাজা হবার সমটেই পেশ্চার যদি ম্খের চেহারা এমন হয়, তাহালে রাজা 

হবার পরে হীন যখন রেগে যাবেন তখন না জানি এর মুখ আরও কত ভয়ংকর 
হবে। তখন যে আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়ব তার ঠিক নেই। তাই 

আমার মতে পেশ্চাকে রাজা করা 'ঠিক হচ্ছে না। 
আমার মত নেই, আমার মত নেই'- একথা বারবার বলতে বলতে কাক 

আকাগে উড়ে গেল। পেশচাও কাকের পেছনে ধাওনা করল। সেহীদন থেকে 
কাক তার পেশ্চা !চরশত হয়ে গেল । 

পণতম্ ও কথাসারৎসাগরে এই পশ.কথা রয়েছে। ঈশপেও রয়েছে এই 

কাণহনণ, সেখানে ময়র ও দাঁড়কাকের গিরশন্রুতা দেখানো হয়েছে । 

[সংহচর্মজাতক । আনেক কাল আগে এক বাঁণক 'ছিল। তার 'ছিল 
একটা গাধা । বণিক যেখানে যেত সেখানে বোঝা নাময়ে গাধাটাকে সিংহের 
একটা চামড়া পরিরে দিত। তারপর তাকে লোকের ধান যবের ক্ষেতে ছেড়ে 
পদত। চাষীরা ভাবত, এটা একটা ছিংহ। তাই তার কাছে যেতে সাহস 
পেত না। 

এইরকমভাবে দিন যায় । একাঁদন সকালে বাঁণক গাধাকে ক্ষেতে ছেড়ে 

দিয়েছে । গাধা মনের স্বখে ফসল খাচ্ছে। চাষীরা ভয় পেয়ে ক্ষেত ছেড়ে গাঁয়ে 
চলে গেল, সেখানে সবাইকে এই খধর 'দিল। গাঁয়ের লোকেরা লাঠি নিয়ে 
শাঁখ বাঁজয়ে ক্ষেতের দিকে ছটে এল ।॥ ক্ষেতের কাছে এসে খ:ব চিৎকার করতে 
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লাগল। গাধা ভয় পেয়ে প্রাণের ভয়ে ডেকে উঠল। তখন তারা বুঝল, 
এটা সিংহ নয়, সিংহের চামড়া গায়ে এক গাধা । গাঁয়ের লোকেরা লাঠি দিয়ে 
বেদম মারতে লাগল সেই গাধাকে। তারপর তার দেহ থেকে 1সংহের চামড়াটা 
নিয়ে গাঁয়ে ফিরে গেল । 

একটু পরে বাঁণক এল সেখানে । গাধার দ.দ্দশা দেখে সে সব বুঝতে 
পারল। একটু পরেই গাধা মরে গেল। বাঁণক তাকে ফেলে রেখে চলে 
গেল। 

পণ্ঠতদ্রে রয়েছে এই পশ.কথা । সেখানে গাধার মালিক একজন ধোপা। 
লোকসমাজে পশুকথাণটি খুব জনাপ্রিয়। তবে কোথাও রয়েছে বাঘের চামড়ার 
কথা আবার কোথাও রয়েছে সিংহের চামড়ার কথা । 

স্ুবণ“হংস-জাতক ॥। অনেক অনেককাল আগে এক হাঁস ছিল । সে আগের 

জন্মে ছিল এক গৃহস্থ। তার ছিল বৌআর দই মেয়ে। লোকাঁট মারা 
যাবার পরে বৌ আর মেশেদের খুব কম্টে দিন চলত । পাড়া-পড়খীদের বাড়ি 
কাজ করে তারা কোনোরকমে ঝেচে ছিল । 

একাঁদন হাঁস 'চত্তা করল+ আমার আপনজন কি কন্টেই না 'দন কাটাচ্ছে ! 

তারা পরের বাঁড় কাজ করে । আমার পালকগুলো তো পেটা সোনার । আমি 
ওদের এক-একটা করে পালক দেব, সেটা বাক করে ওরা সুখে-শান্তিতে থাকতে 
পারবে । 

এই কথা ভেবে হাঁসি তাদের কু'ড়েঘরে উড়ে গিয়ে ঘরের মাঝখানের 
খবটতে বসল । 

হাঁসকে দেখে তারা জিজ্ঞেন করল, তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এলে ? 
হাঁস বলল, আমি তোমাদের বাবা, মত্ত্ুর পরে সোনার হসি হয়ে 

জন্মোছ । তোমাদের দেখতে এসোছি । এখন থেকে তোমাদের আর পরের বাঁড়তে 
িয়ের হ্ান্গ করতে হবে না। আমি এখন থেকে তোমাদের এক একটা করে 

সোনার পালক দেব, তাই "বাক করে তোমরা জুখে-শাত্তিতে থাকতে পারবে । 
এই কথা বলে তাদের একটা সোনার পালক 'দষে হাঁস আবার উড়ে চলে 

গেল। তারপর থেকে হাঁস মাঝেমধ্যে ভাদের কুড়েঘরে উড়ে আসত, একটা 

করে সোনার পালক দিত, আবার ফিরে যেত। সেই পালক বিাক্ু করে বোরের 
অনেক টাকা হও, তাই 'দয়ে তারা গতনজনে পহম সুখে বাস করত । 

এনক্াদন বৌ মেদের বলল, হাঁস একটা সানান্য পাখি, কখন ক মত গাত 
হয় বলা বায় না। তোদের বাবা কখন যে আস। বন্ধ করে দেবে তা কেউ 

বলতে পারেনা । তাই বাঁলঃ এবার ঘখন হাঁস আপবেঃ হখন আনা তাব সব 
পালক 'ছ'ড়ে রাখব । 

ণকও বাবার গায়ে খুব ব্যথা লাগবে ভেবে মে্রেরা রাঁজ হল না। বৌ 

কত্ত মনে মনে সব ঠিক করে রাখল । বাচ্চাদের কথা7 কান 'দিতে নেই। 
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আবার একাঁদন হাঁস ফু'ড়েঘরে এল । বৌ বলল, তুমি আমার কাছে এসে 
বসো। হাঁস বৌয়ের কথায় তার কাছে গেল। হঠাৎ বৌ দুই হাতে জাপটে 
ধরল ছাঁসকে। পটাপট তার পালকগ্লো দেহ থেকে ছি'ড়ে নিল। 
পালক পড়ে আছে মেঝেতে, একটাও সোনার পালক নয়, সবই হাঁসের সাধারণ 
পালকের মতো। বৌ তখন ছাঁসকে ধরে একটা মাটির জালার মধ্যে রেখে 
দিল। প্রতিদিন তাকে খেতে দিত। কিছুদিন পরে হাঁসের গায়ে আবার পালক 
বের হল। কস্তু কোনো পালকই সোনার নয়, হাঁসের সাদা পালকের মতো । 
পালক গজালে হাঁস উড়ে বনে চলে গেল, আর কোনোদিন সে কু'ড়েঘরে ফেরেনি। 

ঈশপের নীতিকথায় আছে, হাস সোনার 'ডিম দিত। ফরাসী লোককথা- 
সংগ্রাহক লা ফ'তেন-এর পশ-কথায় অবশ্য সোনার পালকের কথাই আছে। 

ওাঁড়শার পান্কা আদিবাসী গোম্ঠীর মধ্যেও সোনার ডিমের উল্লেখ রয়েছে । তবে 
জাতকের কাহিনীতে হাঁসের পূরবজম্মের যে কথা রয়েছে অন্য কোথাও তার 

উল্লেখ নেই । 
এইভাবে লোকসমাজের মোৌঁখিক এঁতিহ্য থেকে অনেক পশ;কথা জাতককার 

গ্রহণ করেছেন। আবার এমন কিছ পশুকথাকে জাতককার প্রয়োজনে এমনভাবে 
ব্যবহার করেছেন, যার মূল রূপাঁট প্রায় হারিয়েই গিয়েছে । তব বিশ্লেষণ 
করলে অন্তত হীঙ্গতঁটি অনুধাবন করা যায় । 

জাতকে রূপকথা 

জাতকে অনেক রূপকথা আছে । কিছু রূপকথা যে লোকসমাজ থেকে সংগ্রহ 

করা তা বোঝা যায়। তবে পশুকথাকে যেমন ব্যাপকভাবে নীত-উপদেশের জন্য 
ব্যবহার করা যায়, রূপকথাকে অত ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যায় না। 
কেননা, রূপকথার মধ্যে অন্য রসের প্রাধান্যই বোঁশ । আনন্দদায়ক গঞ্পরসটি 

সেখানে গুরদত্ব পায়। জাতকে যেসব লৌকিক রূপকথা সংযোজত হয়েছে, 
তার উদ্দেশও নীতিশিক্ষার মাধ্যমে ধমর্টয় উপদেশ-দান। দশরথ-জাতক 

রূপকথা আলোচনায় উল্লেখ করোছি, কেন কিভাবে অন্য গ্রন্থের অন্তভূন্ত 
কাঁহনীর সঙ্গে জাতকের কাঁহনীর এত 'মিল। পার্ক যেখানে 

রয়েছে, সেখানে মনে হয়, অন্য এলাকার লোকসমাজ থেকে কাহিনীটি 
সংগৃহীত । একই লোককথার যেমন 'বাভল্ল রূপ পাওয়া যায়, তেমান এইসব 
গ্রদ্থেও বিভিন্ন রূপ অন্তভূ্ত হয়েছে। সংগ্রাহক যে রপাঁটর সঙ্গে পাঁরচিত 

সেই রপই গ্রহণ করেছেন । 
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সঙ্জীব-জাতক। অনেক কাল আগে একজন মহাপশ্ডিত ছিলেন। তার 
ছিল অনেক শিষ্য । তিনি তাদের শিক্ষাদীক্ষার ভার নিয়েছিলেন। সেই 
শিষ্যদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সঞ্জীব । গরু তাকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে- 
ছিলেন। এই মন্বের জোরে মৃত প্রাণীকেও বাঁচয়ে তোলা যেত। কিন্ত; 
জখীবতকে আবার মৃত করার মন্ত্র সে জানত না। 

একদিন সঞ্জীব অন্য কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে বনের পথে চলেছে । বন 
থেকে কাঠ নিয়ে আসতে হবে । পথে তারা দেখল একটা বাঘ মরে পড়ে রয়েছে । 
সঞ্জীব বলল? এই মরা বাঘকে আম বাঁচিয়ে তুলতে পারি। 

সঙ্গীরা বলল, তা কখনও হয় নাঁক £ মৃতদেহ দি কখনও প্রাণ ফিরে পেতে 
পারে ! 

তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ না, আমি এই বাঘকে বাঁচিয়ে তুলছি। 

পার তো বাঁচাও দেখ ? এই কথা বলে সঙ্গীরা একটা গাছে উঠে বসল। 
সেখান থেকে কি ঘটে তা দেখতে লাগল । 

সঞ্জীব মন্ত্র পড়ল, একটা মাটির খাপরা তুলে নিয়ে বাঘের দেহে আঘাত করল, 

বাঘ চোখ মেলল, লাফিয়ে উঠল,- তারপরে প্রচণ্ড গন করে সঞ্জীবের দিকে 
ধেয়ে এল । লা'ফয়ে তার গলা কামড়ে ধরল । সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীব মারা গেল। 

বাঘও সঙ্গেসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল আর মরে গেল । দুটো মৃতদেহ পাশাপাশি 
পড়ে রইল । 

1শষ্যেরা কাঠ 'নয়ে ফিরে এল । সব কথা গুরুকে জানাল। গুরু 

বললেন, দেখ, সঞ্জীব শয়তানের উপকার করতে গিয়ে, অনুচিত জায়গায় মগ্র 
প্রয়োগ করতে গয়ে প্রাণ হারাল । তোমরা কেউ যেন এমন ভুল কর না। 

পণ্থতন্দে ব্রাঙ্গণ ও চারপনুন্রের যে রূপকথা রয়েছে তার সঙ্গে এর আশ্চর্য 

সাদৃশ্য রয়েছে । তিন ছেলে শাস্বজ্ঞ, একজন মূর্খ । তিন ছেলে 'তন ধরনের 
মন্ত্র জানত। মত সিংহের হাড় একজন একান্রত করল, অন্যজন তাতে রন্ত- 
মাংস-চামড়া জ্ড়ল আর তৃতীয়জন প্রাণ দিল। মূর্খ ছেলে গাছে চড়ে বসে 
ছিল। 'তনজন শাম্ত্রজ্ঞ মারা পড়ল, মূর্খ বেচে গেল। 

কট বাঁণক-জাতক। একজন বাঁণক 'ছিল। তার নাম পণ্ডিত। সে অন্য 

একজন বাঁণকের সঙ্গে মিলে ব্যবসা শুর; করল। সেই বাঁণকের নাম ছিল 
আতিপাণ্ডত। ব্যবসা করে তাদের খুব লাভ হল, তারা 'নিজেদের দেশে ফিরে 
এল । 

লাভের ভাগাভাগির সময় আঁতিপণ্ডিত বললঃ আমি লাভের দুই অংশ নেক, 
আর তুমি নেবে এক অংশ। 

পাঁণ্ডত বলল, তুমি দই অংশ পাবে কেন? 
আতিপশ্ডিত বলল, তুমি পাণ্ডিত, আম অতিপশ্ডিত। যে পণ্ডিতসে এক 

ভাগ আর।ষে আঁতপাণ্ডত সে দূই ভাগ পাওয়ার যোগ্য । 
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পণ্ডিত বলল, সে 'কি কথা ? পণ্যের মূলা, গাঁড়-বলদের খরচ, সবই তো 
আমরা সমান সমান দিয়োছি। তবে তুমি কেন লাভের দূই অংশ পাবে? 

আমি আঁতিপাঁণ্ডিত তাই। 
এইভাবে কথা কাটাকাটি হতে হতে তাদের মধ্যে রাঁজতো ঝগড়া বেধে 

গেল। তখন অতিপশ্ডিত ভাবল, আচ্ছা, ঝগড়ার মীমাংসার একটা উপায় 
মাথায় এসেছে । সেতার বাবাকে এক গাছের কোটরের মধ্যে লূকিয়ে রেখে 

ধলল, আমরা দুজনে এসে যখন জিজ্ঞেস করব, তখন আপাঁন বলবেন ষে, 
আতিপশ্ডিত দই অংশ পাবে। 

তারপর সে পাণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলল, ভাই, আমাদের কার কি প্রাপ্য, 
তা জানেন গাছের দেবতা । চল, তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি । 

দইজনে গেল সেই গাছের তলায় । আতিপাশ্ডত বলল, হে গাছের দেবতা» 
আপনি আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিন। 

তখন তার বাবা গলার স্বর অন্য রকম করে বলল, 'ক 'নয়ে তোমাদের ঝগড়া 
আগে তাই শনি । 

আতিপপ্ডিত বলল, দেবতা, এই বন্ধু পণ্ডিত, আর আমি অতিপণ্ডিত। 
আমরা একসঙ্গে ব্যবসা করেছিলাম । তাতে যে লাভ হয়েছে তার কত অংশ কে 
পাবে আপনি 'বিচার করে বলুন। 

গাছের কোটর থেকে উত্তর এল, পণ্ডিত পাবে এক ভাগ আর আঁতিপাণ্ডিত 
পাবে দুই ভাগ । 

পণ্ডিত উত্তর শুনে ভাবল, এই গাছে দেবতা আছে কিনা তা জানা দরকার। 
এই ভেবে সে কিছ শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে কোটরের মধ্যে ফেলে 'দিল। 
তাতে আগুন ধাঁরয়ে দিল । শুকনো পাতায় আগুন দাউ দাউ করে জহলে 
উঠল। আঁতপশ্ডিতের বাবা আধপোড়া হয়ে গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এল । 
এর পর পাঁণ্ডিত ও আঁতপাণ্ডিত লাভের অংশ সমানভাবে ভাগ করে নিল । 

পণ্ততন্বে ধর্মব্যাম্ধ ও পাপব-দ্ধি রূপকথার সঙ্গে জাতকের এই কাহিনীর 
মিল রয়েছে। 

চুল্লকশ্রোষ্ঠ-জাতক । অনেক অনেক কাল আগে এক বাঁণক ছিল। সে 
ছিল বিদ্বান ও বাদ্ধমান । সে চুল্লশ্রে্ঠী উপাধি পেয়েছিল। বাঁণক একদিন 
রাজার কাছে যাচ্ছিল, পথে সে একটা মরা' ইশ্দুর দেখতে পেয়ে বলল, যাঁদ 

কোনো বৃদ্ধিমান লোক এই মরা ইণদ:রটা তুলে নিয়ে যায়, তবে সে ব্যবসা করে 
খুব ধনণ হতে পারবে। 

এই সময়ে একজন গাঁরব মানুষ এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বাঁণকের কথা 
শুনে সে ভাবল, দেখি না মরা ইদুর 'নয়ে ভাগ্য 'ফিরে 'কিনা। সে মরা 
ইন্দ:রটা তুলে নিল। কাছেই থাকত এক দোকানদার। সে পোষা বেড়ালের 
জন্য খাবার খখজছিল । এক পয়সা 'দিয়ে সে ই'দরটা কিনে নিল। 
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গ্ারব মানূযাঁট সেই এক পয়সা দিয়ে গুড় িনল। এক কলসা জল 
নিয়ে পথের ধারে বসে রইল॥ সেই পথে ফুল কুড়িয়ে মালাকারেরা যেত। 
ক্লান্ত হয়ে তারা সেখানে বসল, গাঁরব মানুষটির কাছ থেকে একটু একটু গুড় 
নিয়ে জল খেল। তেদ্টা মিটিয়ে তারা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কু কিছু ফুল 
দিল। ফুল বিক্রি করে সে যে পয়সা পেলতা দিয়ে আরও বোশ গুড় 
নে ফুলের বাজারে গেল। মালাকারদের গড় খাওয়াল। মালাকারেরা 

সম্তষ্ট হয়ে তাকে কতকগূলো ফুলের গাছ 'দিল। এইভাবে ফুল ও 
ফুলগাছ বিক্রি করে অঙ্পাদনের মধ্যেই তার বেশ কিছু পশজ হল । 

একাদন খব বৃষ্টি হল। রাজার বাগানে অনেক শুকনো ও কাঁচা ডালপালা 

ভেঙে পড়ল । বেঢারী মালী ভ।বছে, এত আবজর্না সরাই কেমন করে ? 
এমন সময় সেই গরিব মানূষাঁটি সেখানে এসে বলল, আমার ওপর যাঁদ ছেড়ে 
দাও) তবে একাই আমি বাগান পরিছ্কার করে দেব। কোনো পয়সা-কাঁড় 
নেব না। 

মালী তক্ষুনি রাজ হয়ে গেল । গাঁরব মান.ষাঁটি কাছের একটা মাঠে 
গেল, সেখানে ছেলেরা খেলা করছিল । মানাঁট প্রত্যেকাট ছেলেকে একটু 

একটু গুড় দিল। বলল, ভাই, তোমরা আমার সঙ্গে এস, রাজার বাগান পাঁরত্কার 
করতে হবে। ছেলেরা গুড় খেরে খুব খাঁশ হয়োছিল, তারা ভাগা ডালপালা 
তুলে এনে রাপ্তার ওপর গাদা করে রাখল । 

সৌঁদন রাজার কুমোরের কাঠের খুব অভাব হয়েছিল। সে হাঁড় কলসী 
পোড়াবার জন্য কাঠ ?কনতে 'গিরে ভাঙা ডালের পাহাড় দেখতে পেল। গাঁরব 
মান ষাঁটকে কিছ. টাকা' ও কয়েকটা হাঁড়ি দিয়ে সে ডালগ:লো “কিনে 'নিল। 

তার হাতে আহওও টাকা-স্াড় জমন। সেই এলাকার অনেক অনেক 

ঘাসুড়ে ছিল। তারা প্রাতদিন মাঠে ঘাস আনতে যেত। মানযাঁট মাঠের 
ধারে বড় বড় জালার জল ভরে রাখল । ঘাসুড়েরা ঘাস কাটতে কাটতে ক্লান্ত 

হয়ে পড়ে । তেষ্টা মেটাতে তার কাছ থেকে জল চেয়ে খেত। ঘাসুড়েরা 

সম্তষ্ট হয়ে বলল,তুমি আমাদের এত উপকার করছ, তুম বল আমরা তোমার 
জন্য কি করতে পারি। 

গাঁরব মান ষাট বললঃ তার জন্য এও ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যখন দরকার পড়বে 
আ'মই জানাব। 

এই সময়ে তার সঙ্গে দজন বাঁণকের খুব বম্ধৃত্ব হল। একজন জলপথে 
ও অন্যজন স্থলপথে বা?ণজ্য করত। একদিন স্থলপথের বাঁণক বলল, ভাই, 
কাল এই নগরে একজন অ*ব-বিক্লেতা পাঁচশ" অশ্ব নিয়ে আসবে । এই কথা 
শুনে সে ঘালুড়েদের বলল ভাই, কাল তোমরা প্রত্যেকে আমায় এক আঁটি 
করে ঘাস দেবে আর আমার ঘাস শান্ত করা শেষ না হলে তোমাদের ঘাস, 

বাক করবে না। তারা রাজ হল। 
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পরের দিন অম্ব-বিল্েতা কোথাও ঘাস না পেয়েতার কাছ থেকে অনেক 
টাকা-কাড় দিয়ে পচিশ' আঁটি ঘাস িনল। 

এর কয়েকদিন পরে সে জলপথের বাণকের কাছ থেকে জানতে পারল, 
বন্দরে একটা বড় জাহাজ মাল নিয়ে এসেছে। সে দোরনা করে একাঁদনের 
জন্য একটা গাঁড় ভাড়া করল। গাঁড় নিয়ে বন্দরে গেল। সেখানে সে 
জাহাজের সমস্ত মালের দর ঠিক করে নিজেই বায়না করল। পরে তাঁবু 
খাটিয়ে সেখানেই থেকে গেল। অনূচরদের বলল, কোনো বাঁণক যাঁদ আমার 
সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাহলে 'তাকে যেন একে একে তিনজন অন:চরের সঙ্গে 
ভেতরে আনা হয়। 

এদিকে বন্দরে ঝড় জাহাজ এসেছে শুনে নগরের একশ" বাঁণক জাহাজের 
মাল 'কিনবার জন্য বন্দরে এল। কিন্তু যখন শুনল একজন মহাজন 
একাই সমস্ত মাল বায়না করেছে, তখন খোঁজখবর নিয়ে তারা সেই মান:যষাঁটর 
কাছে এল। তাবুর আশেপাশে নানা অনুচরের ছড়াছড়ি দেখে তারা ভাবল, 
এই মহাজন অতুল ধনসম্পদের আঁধকারী। তারা এক এক করে তার সঙ্গে 

দেখা করল তার মালের এক এক অংশ 'িনবার জন্য এক হাজার মদ্রা লাভ 
দিতে রাঁজ ছল । তার গনজের যে অংশ 'ছিল, তা িকনবার জন্যও ত'রা আরও 

এক লক্ষ মদ্রা লাভ 'দিল। এইভাবে দুই লক্ষ মূদ্রা লাভ করে সেই 
মান্ষটি নগরে ফিরে এল । 

গাঁরব মানূষঁটি বঝলঃ সেই পথের বাঁণকের শোনা কথায় কাজ করে আহ্র 

সে এত ধনবান হতে পারল। বাঁণকের কাছে সে চির-কৃতজ্ঞ। তাই সে 
বণকের কাছে 'গয়ে এক লক্ষ মদদ্রা উপহার 'দল। 

বাঁণক বলল, তুমি এত অর্থ কোথায় পেলে ? 
তখন মানৃষাঁট সব খলে বলল, মরা ই'দুর 'বক্রি করার পর থেকে মাত্র 

চারমাসের মধ্যে সে এত ধনা হয়েছে । তা শুনে বাঁণক ভাবল, এই বুদ্ধিমান 

মানষট যাতে কোনো খারাপ হাতে 'গয়ে না পড়ে তা দেখতে হবে। 
বাঁণক নিজের মেচের সঙ্গে তার বিয়ে 'দিল। বাঁণকের অন্য কোনো 

ছেলেমেয়ে ছিল না। মানষট বণিকের সমস্ত সম্পাত্তও পেল । 
গরিব মানূষের ভাগ্য ফেরার অসংখ্য রূপকথা রয়েছে লোকমমাজে। 

সেইসব রূপকথার সঙ্গে এই জাতকের সাদৃশ্য রয়েছে । আর সোমদেবের 

কথাসরিংসাগরেও এইরকমের অবিকল একটি কাহনী রয়েছে। 
কান্ঠহার-জাতক। অনেক অনেককাল আগে এক রাজা বনে ঘ:রাছলেন। 

হঠাৎ তান দেখতে পেলেন একাঁট মেয়ে গান গাইতে গাইতে কাঠ কুড়োচ্ছে। 
তাকে দেখে রাজা ম-দ্ধ হয়ে গেলেন। এমন রূপ! তার রূপে মন্ধে হয়ে 
রাজা সেখানেই তাকে গাম্ধর্ব-মতে বিয়ে করলেন। তাদের দৈহিক মিলন 
ঘটল। মেয়েটি গর্ভবতী হল। মেয়োটর গভে নিজের সন্তান রয়েছে, তাই 
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তার হাতে নিজের নাম লেখা একটা আধাট দিয়ে বললেন, যাঁদ তোমার মেয়ে 
ছয় তবে এই আধাট 'বাক্রি করে তার ভরণ-পোষণ চালাবে । আর যাঁদ ছেলে 
হয়, তবে এই আংট নিয়ে আমার কাছে যাবে। 

কিছাদন পরে তার একটি ছেলে হল। বনের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে 
বেড়ে উঠতে লাগল সে। তার বাবা নেই বলে অন্য ছেলেরা তাকে ক্ষেপাত। 
একদিন ছেলে এসে বলল, মা, আমার বাবা কে। 
মা বলল, বাছা, তুমি রাজার ছেলে । 

আমি যে রাজার ছেলে তার প্রমাণ দি মা? 

মা বললঃ তার আধাঁট আমার কাছে আছে। তোমার বাবা বলোছল 
যাঁদ ছেলে হয় তবে এই আংট 'নয়ে আমার কাছে যাবে । 

ছেলে বলল, তবে তুম আমার বাবার কাছে 'িয়ে চল না কেন? 
তখন মা ছেলে রাজার বাঁড় গেল। রাজাকে প্রণাম করে বলল, মহারাজ, 

এই আপনার ছেলে । 

সভার মধ্যে লজ্জা পেতে হবে খলে রাজার সব কথা মনে থাকলেও তান 

না জানার ভান করে বললেন, সে কি কথা 2 এ আমার ছেলে হতে যাবে কেন ? 
রানী তখন রাজার দেওয়া আংট দেখাল। রাজা এবারেও 'বন্ময়ের ভান 

করে বললেনঃ এ আংধট আমার নয়। 
তখন রানী নিরুপায় হয়ে বললেন, ধর্ম ছাড়া আমার আর কোনো সাক্ষী 

নেই। আম ধর্মের দোহাই 'দয়ে বলাছ, এ যদ সতিই আপনার ছেলে হয়, 
তবে যেন এ মধ্য আকাশে স্থির হয়ে থাকে । আর যাঁদ আপনার ছেলে না 
হয়, তবে মাটিতে পড়ে এ মারা যাবে। 

এই কথা বলেই রানী পা ধরে ছেলেকে উ'চুতে ছ.ড়ে দিলেন। মাঝখানে 
ছেলে স্থির হয়ে রইল । তখন হাত বাঁড়য়ে রাজা ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। 
ছেলে হল রাজপনুন্ত আর রানী হলেন রাজমাহষী । 

মহাভারতের আঁদপর্বের অন্টষাঁষ্টতম অধ্যায় থেকে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় 
পর্যন্ত দুদ্মস্ত-শকুন্তলা-ভরত বৃত্তাত্ত রয়েছে । জাতকের কাহনীর অনুরূপ । 
দন্ত গয়েছিলেন মৃগয়ায়, তিনি কণ্বম-ীনর আশ্রমে সববাঙ্গলন্দরী মধরভাষণ?ী 
মধূরহাসিনী রূপযৌবনবতী লোকললামভুতা অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী 
শকুস্তলাকে দেখেন । রাজা প্রেমাবষ্ট হন। গাম্ধর্ব-মতে 'বয়ের প্রস্তাব দেন। 

শকুস্তলার সন্তানকে যুবরাজ ও রাজার অবত'মানে অধিরাজ করবেন এই আ*্বাস 
পেয়ে শকুত্তলা 1বয়ের প্রস্তাবে রাজ হলেন। 

তখন দ্সন্ত গাণ্ধব'মতে সেই মরালগাঁমনী শকুস্তলাকে ?বয়ে করে তার 

সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুক করতে লাগলেন। তাকে কিছুদিনের মধ্েই রাজপ্রাসাদে 
নিয়ে যাবেন এই প্রতিশ্রাত 'দিরে দূত্মস্ত গিরে গেলেন । মহাভারতের কাঁহনীতে 
আংটির কোনো উল্লেখ নেই। 
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শকুন্তলা ভরতকে 'নিয়ে রাজপ্রাসাদে গেলেন । কিন্ত, দুক্মত বললেন, তুঁফি 
যা বললে অ আমার কিছুই মনে পড়ছে না! তোমাকে আমি চিনি না, 
তুমি যেখানে খুশি চলে যাও। 

এমন সময় দৈববাণ হল, এই পুত তোমার, একে গ্রহণ কর। শকুম্তলাকে 
অপমান কর না । শকুস্তলা যা বলেছে সব সাত্। 

তখন দুদ্মন্ত কপটতা ত্যাগ করে বললেন, এই ছেলে যে আমার তা আম 
জানি। 'কম্তু যদি সহসা একে গ্রহণ করতাম তাহলে লোকে আমাকে 
দোষী করত। তাই মিথ্যে মিথ্যে শকুস্তলার সঙ্গে বিবাদ করছিলাম । এই 
বলে রাজা পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন। 

আংটির বিষয়টি ছাড়া জাতকের গঞ্পের সঙ্গে খুব সাদৃশ্য রয়েছে। 
দুই রাজাই 1বষয়াট জেনেও না জানার ভান করেছেন, দৈবের কৃপায় সতা 
প্রাতীষ্ঠত হয়েছে । লোককথার যে নানা রূপ নানান জায়গায় পাওয়া যায় 
এখানেও তার নিদর্শন রয়েছে ৷ দুই সংকলক দুটি এলাকা থেকে তাদের কাহনী 
সংগ্রহ করেছেনঃ অবশ্য উৎস লোকসমাজের মৌখক এ্রীতিহ্য ৷ 

শিবি-জাতক। শিবিরাজার আত্মোসর্গের কাঁহনী ভারতে অত্যন্ত 
স্গপারচিত ॥। বিভিন্ন লোকসমাজে নানা রূপে এই কাহিনীর সম্ধান পাওয়া 
গিয়েছে । বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদদান উওরেরই তত্যস্ত "প্রয় রূপকথা । 
মহাভারতের বনপরবের িংশদাধকশততম অধ্যা় ও একন্রিংশদধিকতম অধ্যায়ে 
উশীনর উপাখ্যান ও অনশাসনপর্বের গ্বাত্রংশত্তম অধ্যায়ে র্বজীবে দয়া" 

শাব-কপোত-শ্যেনবৃত্তান্তে একই কাঁহনী রয়েছে। কথাসরিৎসাগরেও 
শিবিরাজার বৃত্তান্ত আছে। 

জাতকের কাহনণ* রয়েছে £ 'শিবরাজ "স্থির করেছেন যে আজ কোনো 
যাচক উপাস্ছিত হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি 'ানজের চোখ উৎপাটন করে তাকে 
দানকরবেন। যাচক বলোছলেনঃ সামি অন্ধ তার আপনার রয়েছে দুটি 

চোখ । আপাঁন আমাকে আপনার একট চোখ দান কন | গাজা সম্মত 
হলেন। সবক বাম হাতে রাজার চোখ ধরলেন আর ডান হাতে অস্ত্র 1নয়ে 
স্নায়ূতম্ত্ কেটে রাজার হাতে চোখটি ঠদলেন। অন্ধ সেই চোখ নজের কোটরে 
বাঁসয়ে দৃষ্টশন্ত 'ফরে পেল। 'শিবি 'ছ্বতীয় চোখটও অম্ধকে দান করলেন। 

অবশ্য শেষপযন্ত তান দ.টি চোখই 'ফরে পেয়েছেন, নইলে রুপকথার 
ইচ্ছাপ্রণ সম্পূর্ণ হয় না। 

মহাভারতে কন্তু আরও মহৎ আত্মোৎসর্গের বিবরণ রয়েছে । জাতকে 
রাজা নিজেই দানের বিষয়টি চিন্তা করেছেন আর মহাভারতে বাসব ও বন 

দেবতা উশীনরকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন । দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেন ও হ.তাশন 
কপ্োতরপে উণশীনরের যজ্ঞভুমিতে এসেছেন। রাজা দেহের সব মাংস কেটে 
দিলেও কপোতের সমান ওজন হুল না। তখন তান নিজেই তুলাদণ্ডে উঠে 
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বসলেন । ইন্দ্র ও হুতাশন নিজেদের মূর্তি ধরে রাজাকে আশশবাদি করলেন। 

রূপকথায় যা বা ঘটে তাই হল, রাজা পূ্বদেহ ফিরে পেলেন। 
অনুশাসনপর্বে কিন্ত দেবতাদের অন্য মার্ততে এসে পরাক্ষা করার বয়াতি 

নেই। এখানে রয়েছে £ আগে এক 'প্রিয়দর্শন কপোতকে শোন পাঁখ শিকারের 
জন্য তাড়া করেছিল । 'শাবরাজার কোলে সে আশ্রয় নিয়োছিল। তারপরে 
একইভাবে কাহনী এাঁগয়ে চলল । কাহনীর শেষে আছে, 'তাঁন তুলাদণ্ডে 
আরোহণ করবামান্ন দেবরাজ 'ন্রলোকবাসদের সঙ্গে সমবেত হয়ে 'শাবরাজার 
কাছে এলেন । দেবগণ ভেরী ও দন্দ্াভ ধান করে তার মস্তকে বারবার 

৬মৃত ও পুত্প বৃষ্টি করতে লাগলেন । গম্ধর্ব ও অগ্সরাগণ লোকাঁপতামহ 
ক্ষার মতে] তার আনব তন্য নৃত্যগীত করতে লাগল। 

উশীনর ও শাঁবর :। ন। এই গ্রন্থে থাকা সত্বেও গিছটা পাঁরবাত ত 

হয়ে গেল। উশীনর যজ্ঞ করালেন, যজ্দে তান বানবকে আতন্রম কবে ছিলেন। 
তাই বোধহয় পরণক্ষা করবার প্রয়োজন পড়ল । আর ?শবর গল্পে ভয় 
পেয়ে কপোত আশ্রয় নিম়েছিল। এখানে পেন ও কপোত দেবতা নর। 

একই গ্রন্থে একই গল্প দুভাবে বার্ণত হয়েছে। এখানেও কি 
দ্জন সংগ্রাহক একই রূপকথার দূট র্ূপকে মহাগারতের অন্তভূক্তি 

করেছিলেন ঃ একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে । আবার জাতকের কাহনীর 
মর্মকথা এক হলেও র:পটি ভিন্ন । লৌকিক এরীতহ্য নানা রূপে উচ্চতর সাহত্যের 
অঙ্গীভুত হয়ে রমেছে । দ:টি 1৬ উৎস থেকে সংগৃহীত হয়ে না থাকলে কিংবা 
একই দেনের সংগ্রহ হলে এই পাঁরবর্তন সম্ভব হত না। 

পঞ্চতন্ 

পাথবীর লোককথার সর্বশ্রেম্ঠ সংকলন হল পণ্চতন্ত্র। ঈশপের নীতিকথার সঙ্গে 
এর তুলনা করা হয় । কিন্তু পণ্চতন্ত্রের সংকলন ও সম্পাদনায় যে নষ্ঠা, বৈদগ্ধ্য ও 

সৃস্টিশশল মনের পাঁরচয় রয়েছে তা ঈণপের নেই । ঈপের নীতিকথা শুধমান্ত 
লোককথার সংগ্রহ আর সেই কারণেই অনেক বোশ লৌকক। পঞ্চতন্বের 
কাঁহনশগৃলি সম্পূর্ণভাবে লৌিক হলেও তার সম্পাদনার চমৎকারিত্ব সকলকে 
মুগ্ধ করে। লৌকিক এীতহ্যকে প্রা আঁবকৃত রেখে সম্পাদনার এমন বুনূনি 

অন্য কোথাও দেখা যায় না। ভারতবর্ষীয় পণ্ততম্্র ঠাবশ্বের লোককথা-সংগ্রহের 

ইতিহাসে এক পরম বিস্ময় । নিরক্ষর গ্রামীণ লোকসমাজ যে এক অসাধারণ 
বিস্ময়কর ম্রষ্টা তার অনন্য 'নদ'শন সংকলিত সম্পাদিত ও সংদ্কৃতে অন্যাদত এই 
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পঞ্ঠতগ্ত্। প্রতিকুল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম 
করতে করতে তাদের এগোতে হয় বলেই শ্রমনির্ভর এক আশ্চর্য জীবন-আভিজ্ঞতা 
তারা অর্জন করেন। এই ধরনের সামাঁজক আঁভজ্ঞতা অন্য কোনো সমাজে 
অর্জন করা সম্ভব নয়। লোকচরিন্রের এমন অপরূপ প্রকাশও প্রায় দুর্লভ। 

আর এসবের উজ্জল দণ্টাস্ত হয়ে দেড় হাজার বছর ধরে প্রচারিত হয়ে এসেছে 
ভারতীয় পঞণ্তন্্ । 

পণতন্ত্ের লোককথাগীল আদতে ছিল লোকসমাজের সম্পদ । পাঁথবার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোককথা-সংগ্রাহক পণ্ডিত 'বিষু্শম্ট অসীম পারশ্রম ও অবর্ণনীয় 
ধৈর্যে এগুলি সম্পাদনা করে 'লিখিত রূপ দেন। লোকসমাজের 'নিজস্ব সম্পদ 
না হলে বিশ্বের লোকসমাজে এগুলি এমনভাবে আদূত হত না কিংবা প৭- 
তন্বের বিবজয়ও সম্ভব ছিল না। পণ্চতশ্বের বিশ্বজয় কভাবে সম্ভব হল ? 

এক সময় ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্াপ্রাচ্য-আরব দুনিয়ার সাংস্কৃতিক যোগা- 
যোগ গড়ে উঠেছিল । প্রথম আদান-প্রদান শুরু হর ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে | 
তারপরে স্বাভাবিক নিয়মেই অর্থনৈতিক যোগাযেগের পথ বেয়ে কিছ; জ্ঞানতাপস 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে তোলেন। একে অন্যের সাংস্কীতিক ও ভাবগত 

সম্পদের গ্রাত আকৃষ্ট হন। এই প্রাক্রিয়া প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে । 
পারস্যের এক বাদশাহ এই রকম একজন জ্ঞানতাপসের মুখে পণতন্দ্বে 

কাহিনী শনে মুগ্ধ হন। বাদশাহ ছিলেন রাঁসক মানুষ ও বিদ্যানরাগী । 
তান পল্লভ? ভাষায় এই পণতদ্বের অন বাদ করতে আদেশ দেন। আধ্নক 
পারসীয় ভাষায় এই গ্রন্থের নাম আনোরার-উ-সুহাইলি এবং ইনার-ই-দাঁনশ। 
পারসীয় এই অনদিত রূপ থেকেই পরে সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীতে পণতন্ 
ভাষাত্তারত হয়ে গ্রকাঠশত হর 'সারয়াক ও আরবী ভাষায়। "সরায় গ্রন্ছটির 

নাম কীললগ ও 'দমনগ । পণ্তদ্তের করটক ও দমনক কাহনী থেকেই এই 
নামকরণ করা হয়েছে । আরবাঁ অন-বাদের নাম কলিলা ওয়া 'দিমনা, 'সিরাঁয় 
ভাষার নামকরণ এখানে অনুসরণ করা হয়েছে । ইংলণ্ডে এই গ্রম্থ বিদপাই-এর 
নীতিকথা নামে প্রচারিত হয়েছিল । 

1সরণয় পারসীয় ও আরবা ভাষার পথ বেয়ে কনসুস্তাকম্তিনোপল-এর মধ্যে দিয়ে 
পণ্চতন্ত সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডে নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়। 'হন্রু 
গ্রীক ইতালীয় লাতিন ফরাসী জর্মন স্লাভ স্প্যানিশ ও ইংরেজি ভাষায় 

রূপান্তরিত হয় এই ভারতীয় নীঁতকথা। গানবৌশক সাম্রাজ্য বিস্তারের 
কালে উনবিংশ শতাম্দীর পর থেকে আফ্রকা লাতিন আমেরিকা দক্ষিণ-পর্ব 
এাঁশয়াতেও পণ্তন্ত্ 'বাভন্ন ভাষায় অনদিত হয়। তবে এগুলির আঁধকাংশই 
পণ্চতন্ঘের আধীশক অন্াদত রুপ । সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, 
পাঁথবীর পণ্াশটি ভাষায় পণ্চতন্বের অন্তত দশোটি 'বাভন্ন পাঠ রয়েছে। 
লোকসমাজ সহজে বাইরের কোনো কিছুকে গ্রহণ করেন না। এীতহ্যের 
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প্রীত এক আশ্চর্য মমতায় নিজের সংস্কীতির চারাঁদকে এক প্রায় দূভেদ্য প্রাচীর 
গড়ে তোলেন। ষে বস্তু শুধুমাত্র তাদের হৃদয়-মননে সাড়া জাগায়, তাকেই 
তারা আপন বলে গ্রহণ করেন, নিজের সংস্কাতিতে আত্মস্থ করে নেন। পণ্চতন্ 
গ্রামীণ লোকসমাজের নিজস্ব সম্পদ ছিল বলেই দ:রদবর্াস্তের 'ভন্ব সংস্কাঁতির ভিন 
ভাষাভাষা মানুষ এত সহজে তাকে নিজের সম্পদ [হসেবে স্বীকার করে নলেন। 
যেমন নিয়েছিলেন ঈশপকে । পঞণ্চতন্তের মধ্যে বার্ণত আঁভজ্ঞতা যে তাদেরই 
অভিজ্ঞতা । এই বঞ্না-সংগ্রাম-জীবনবোধ-মানাবকতা-কঠোরতা-ঈর্ষা- হীনতা- 
উদারতা সবই তাদের সামাজিক আঁভজ্ঞতা-লম্ধ সম্পদ । ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ 
হলেও চিন্তা-চেতনা-আভিজ্ঞতায় তারা একই উত্তরাধিকারকে বহন করে চলেছেন । 
এ থেকে উপলম্ধি করা যায়, লোকসংস্কীতির মধ্যে বোধহয় আন্তজর্ততিক 
মান্নীসকতা সবচেয়ে ব্যাপক । 

বৌদ্ধধমের কল্যাণে ভারতবর্ষচীন অনেক কাছাকাছি আসে। 
মাঝখানে তিষ্বত। সপ্তম শতাব্দীতে পণ্তন্ত্র চীনা ভাষায় অনূদিত হয়ে 
চাঁন ও 'তিব্বতে প্রচারিত হয়। এই পথ বেয়ে পণতম্ঘ মোঙ্গোলিয়ায় পাড় দেয়। 

এই মোঙ্গোলরা দুশো বছর ধরে ইউরোপের শাসনক্ষমতায় ছিল, তাদের মাধ্যমেও 
হয়তো পণ্চতন্তর ইউরোপে প্রচাঁরত হয়ে থাকতে পারে । 

পণতন্ব্বের বি*বজয়ের তিনটি পথ সম্পর্কে অনেক পাণ্ডিতজন প্রায় একমত । 

(ক) দশম শতাব্দী পযন্ত প্রধানত মৌখিক এীত্হ্য থেকেই পণতন্ত্র প্রচারিত 
হয়। (খ) দশম শতাব্দীর পর থেকে ইসলামণ প্রভাবে ?ালখত এ্রাতহ্য থেকে 
বাইজানাঁটয়াম ইতাঁল ও স্পেনের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। (গ) বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাবে তিব্বত-চীনের পথ বেয়ে মোঙ্গোলসা ও সেখান থেকে ইউরোপে 
প্রচারত হয়। 'থিওডর বেনফে এই তিনাঁট পথের কথা প্রথম বলেন। অন্য 
পথেও হয়তো পণতন্ত প্রচারিত হয়ে?ছল কিন্ত; এই 'তিনাঁটি পথও যে তাদের অন্য- 
তম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ! 

প্রবাদ ও লোককথাই একমান্র মাধ্যম যার আন্তজাতিক চারশ্র রয়েছে। 
দেশকালের গাঁণড আতিক্রম করে যা চিরায়ত আবেদনে সমন্ধ । 

পুরনো গ্রন্থের সঠিক রচনা-কাল নির্ণয় করা সহজ নয়, বিশেষ করে প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যের । কেননা; ভারতবর্ষে ইতিহাস-বোধ তেমন জাগ্রত “ছল 
না কোনো কালেই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসবার পর থেকেই 
আমাদের মধ্যে এই বোধের জন্ম হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের তো কথাই নেই, 
মধ্যেযুগের সাহিত্যেও এই বোধের অভাব দেখা যায়। যারা সাল-তারখের 
উল্লেখ করেছেন, তারাও হে'য়ালর আশ্রয় 'িয়েছেন। ইউরোপীয় প্রভাবের 

আগে সাল-তারিখ সংরক্ষণের মানাঁসকতা গড়ে ওঠেনি বলেই কাব্য-সাহত্যের 
রচনা-কাল নিয়ে এত তক্াবতর্ক। প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চতর 'শাক্ষিত 
সমাজে আধ্যাআকতার প্রাব্য এর অন্যতম কারণ। ল্রক্ষ সত্য 
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গার এই জাগ্গাতক সব কিছুই মিথ্যা ছলনা-মান্র, এই বোধ থেকেই সময় 
লম্পর্কে এক ধরনের উদাসীনতা দেখা দেয় । আর একাঁট প্রধান বাধা হল 
পাথর নকল। প্রচারের জন্য মূল পাঁথ থেকে অন্য অনেক পাঁথ 'লাখত 
হত। আদি পুঁথ কোথায় হারিয়ে গেল। আবার নতুন পুঁথতে সংযোজিত 
হতে লাগল নতুন গঙ্প-উপাখ্যান। কিল্তু সব পএ্থতেই আদি পাথিকারের 
নাম রয়ে গেল। একটি ক্ষেন্রে প্রাচীন ভারতবর্ষ আশ্চর্য ব্যতিক্রম । অন্যের 
রচনা আত্মসাৎ করে নিজের নামে প্রচার করার অসংখ্য উদাহরণ পাঁথকীতে 
ছাড়িয়ে আছে, কন্তূ এই কুন্তণীলক বাঁত্তর নাঁজর প্রাচশন ভারতবর্ষে নেই। 
নিজের রচনা কোনো মহৎ রচনাকারের সাঁষ্টর মধ্যে ীবলীন করে দেওয়াতেই 
গ্ররা বোশ আনন্দ পেয়েছেন । এরা যশোপ্রার্থা নন। রামায়ণ মহাভারত 
থেকে শর করে প্রাচীন অসংখ্য ভারতীয় কাব্য-পরাণ-স্মাতশাস্ত্র লোককথা 
সংগ্রহে এর নদর্শন রয়েছে । তাই প্রাচীন পাঁথ 'দিনে দিনে কলেবরে 
বড় হয়েছে। এর ফলে একই গ্রচ্ছে চিন্তা-ভাষা-প্রকাশগত এত ভিন্নতা দেখা 

যায়। পণ্চতম্ও তার ব্যতিক্রম নয়। 

এই কারণেই পণতম্্ের রচনা-কাল নিয়েও এত বিতর্ক রয়েছে । হারটেল 
মনে করেন, পণ্তম্ত্র পর্বপ্রথম কাশ্মীরে ২০০ খুগস্ট-প্বাষ্দে সংকলিত 

ইয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তান বলেছেন, কাঁহনীগলো আরও প.রনো, 
লোকসমাজে অনেক কাল আগে থেকেই এসব কাহিনী প্রচাঁলত 'ছিল। শক্ত; 
পণ্চতদ্ঘের প্রাত মৃখ্ধতার জন্যই হারটেলে কিছুটা কজপনাপ্রবণ হনে 

উঠোছিলেন। একথা সাঁত্যঃ লোকসমাজে কাহনীগলো প্রচারিত ছল যার 
ফলে জাতকমালায় অনেক কাঁহনী 'লাঁপবদ্ধ রয়েছে । তু পণ্তল্বের 

রচনা-কাল অত প-রনো নয় । রেমণ্ড ডেলয় জেসন বলেছেন, পণুতন্ত্র খটীস্টীয় 
পঞ্চম শতাত্দীতে সংকালত। 'লালয়ান হারল্যান্ডস হর্নস্টেইন বলেছেন, 
পণ্চতন্ত্র ২০০--$০7 খুনস্টাবে নংক'লত হয়েছিল । খেনজান টনিও সংকলনের 

সময় ধরেছেন খাস্টীয় পণ্চম শতাব্দী । 
অথাৎ ২০০ খস্ট প:বন্দি থেকে পণ্চম শতাব্দীর মধ্যে পণ্তন্ত্র সংকলিত 

হুয়োছিল বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে । সকলেই একটি বিষয়ে একমত, এটি 
লোককথার সংকলিত গ্রন্থ । কাল-নির্ণয়েই মতভেদ । আসলে, লোকসমাজের 
এইসব মৌখিক এঁতিহোর মধ্যে এমন কোনো এাতহানক ব্যক্তি বা ঘটনার উল্লেখ 
সাধারণত থাকে না যার ওপরে ভাত্ত করে সাঁঠক কালীনর্ণর সন্ভব। 'বিষ্ুশম 
নামে একজন লোকসমাজের মধ্যে বহুকাল ধরে প্রচলিত লোককথা সংগ্রহ 

সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন, এই 'বিষয়াটতৈ কোনো 'ছ্বমত নেই। 
ভারতবর্ষে পাওয়া সমস্ত পুথিতেই 'বিষুণমরি নাম রয়েছে । 

পণতন্তের আদি পথ ঠিক কবে সংকাঁলত হয়েছিল তা বলা না গেলেও 
একটি “সিদ্ধান্ত 'নাশ্চিতভাবেই করা যায়। পণ্চতম্্ কোনোভাবেই ৫৭৯ 
১১০ 



খুস্টান্দের পরে রচিত নয়। কেননা, পারস্যের যে বাদশাহ পণ্তন্মোর 
কাহনীগলো শ-নে ম-প্ধ হয়ে অন্বাদের আদেশ দেন, সেই বাদশাহ মারা যান 
এ বছরে। প্রাচীন ভারতবর্ষে পণুতন্ত্র নিশ্চয়ই তার আগেই যথেষ্ট জনাপ্রয় 

ছিল নইলে পারস্যের জ্ঞানতাপস তার সম্ধান পেতেন না। তাই মনে হয়, এই 
লালের বহু আগেই পণতম্ত্ সংকলিত হয়ে থাকবে । 

পণতদ্বের লেখক 'হসেবে 'িষ্ুশমরি নাম সুবাদিত। পণতন্মের 
কথামতখম.এ রয়েছে, 

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগ্গতি সমালোক্য 'বষুশমেদম্ । 
তদ্দ্েঃ পঞ্টাভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাম্ব্রম: | 

্তরাং পৃথিতে পাওয়া গ্রন্থকারের নাম সুস্পষ্ট । কিন্ত এই নামটি সাঁত্যই 
পণ্চতন্তের সংকলকের কনাসে শবষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে । প্রাচীন 

ভারতবর্ষের অনেক গ্রন্থেরই রচাঁয়তার নামে সন্দেহ জাগে । অনেকে বেদব্যাস 
নামের মধ্যেও এই হীঙ্গতে 'দিয়েছেন। অনেক পাঁথকার নিজের গরুর 

নামে [কিংবা নিজের সম্প্রদাযগত নামে পাঁথ লিখেছেন। পাঁথ গ্রচারই 
তাদের উদ্দেণ্য ছিল 'নজের নাম নম্ন। এক আশ্চর্য আধ্যাত্মক 
বোধ থেকে এই মানাসকতার জম্ম । তাই "বঙ্ুশ্মা এই নামেও অনেকে সন্দেহ 
প্রকাশ করেছেন, কত্ত; আজ বোধহয় আর সে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। 

1বফ্শমরি পণতন্ত্ের বে প্রামাণ্য পাঠ আজ স্বীকৃত তাতে ৮৪টি লোককথা 
রয়েছে । পণুতন্ত্র সংকলন করবার সময় 'বিষু্ণমাঁ একাঁটি বিশেষ উদ্দেশ্য 
নিয়ে লোককথা সংগ্রহ করেছিলেন। তার কালে ভারতবর্ষে অসংখ্য লোককথা 
ছঁড়য়ে ছিল। কত্ত নীতাঁশক্ষার মহান দায়ত্বেবে কথা মনে রেখে, 

লোকাঁশক্ষার উপযোগী করে পাঁথকে সাঁজযে তুলতে তিনি নিজের 
উদ্দেশ্য তান যায় কা?হনশ 'নবচিন করেছেন । সম্পাদক হিসেবে এই পাথকার 
যেকত বড় প্রাতিভাধর ছিলেন তা পণ তন্ত্র গভীরভাবে পড়লেই উপলব্ধ করা 

যাবে। একটি মান ষ অসীম ধেষে মননণীল 'নিবগিনে ও কস্সাধ্য পারশ্রমে 
ঠিকভাবে লোকাঁশক্ষার এমন আশ্চর্য সংকলন গ্রন্থ সুঘ্ট করতে পারেন তা 

পণতন্ত না পড়লে 1ব*বাস করা মাবে না। শপোকসমাজের এতহ্য থেকে 
সম্পদ আহরণ করে 'ত।ন ছিলোত্তমা সৃষ্টি করেছেন। পণএন্বের লোককথা 
যেমন একদিকে লোকসমাজেন তেমনি অনাদিকে সম্পাদক 'িষ্কণনরি। লৌকিক 
এীতহ্য ও বিষুুশমরি বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আন্তীরকতার পণতম্ত্র [বিশ্বে চিরায়ত 
সাঁহত্যের অনন্য পম্পদ হতে রয়েছে। বিশ্বে তার 'দাপ্বঙ্গখান্রার পেছনে 
এই সৃষ্টর চমৎকারত্ব ক্রিাশখল ছল । 

প্রাচীন অন্যান্য ভাষায় পণতন্বের যেসব অনপ্দত গ্রন্থ রশেছে সেখানে 

লোককথার সংখ্যা অনেক বোশ। অন:বাদে লোককথার রূপররীতিতে 
যেমন পারবর্তন ঘটেছেঃ তেমনি ঘটেছে সংখ্যার ক্ষেত্রেও। তাহলে 
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কি পঞ্চতন্মে আগে আরও বোশ কাঁহনী ছিল? আবার পণ্চতম্মের অনেক 
পুরনো সংস্কৃত পুথতে ৮৪ কিংবা ৭৯টি কাহিনী রয়েছে। এ প্রশ্নের 

উত্তর পাওয়াও আজ অসন্ভব। ইতিহাসের কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য যতাঁদিন: 
না পাওয়া যাচ্ছে ততঁদন সমস্যার সমাধান হবে না। | 

[বষুশমা কেন পণ্ততম্ত লিখলেন সে বিষয়ে একটি কাঁহনণী আছে গ্রন্থের 
কথামৃখম-এ। এই কাহিনীটিও শানয়েছেন স্বয়ং 'বিফুণমাঁ। বড় বিস্ময় 

লাগে, ষে আঁশ বছরের বৃদ্ধ গুরুদেব জাগাঁতক বৈভব প্রত্যাখ্যান করছেন 
তিনি এমনভাবে নিজের প্রশংসা করছেন, পাশ্ডিত্যের আভমান প্রকাশ করছেন। 

অন্য কেউ যেভাবে শিক্ষা দিতে পারবেন না, তিনি সেই বিস্ময়কর পধ্ধাঁভ 
আশ্রয় করেছেন । িথামুখম'এর এই কাহিনীও কি প্রাক্ষিপ্ত ? 

জ্ধা বিফ; শিব বরুণ কার্তক ইন্দ্ু যম কুবের লক্ষী সরস্বতী সর্ধ 

চচ্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং মনু বৃহস্পতি শূক্ত পরাশর প্রভৃতিকে প্রণাম 
জানিয়ে 'বিফশমাঁ লিখেছেন,-- , 

দাক্ষিণাত্যের এক জনপদে মাহলারোপ্য নামে এক নগর ছিল। সেখানকার 
রাজার নাম অমরশস্তি। তার তিন ছেলে । বসুশান্ত উগ্নশান্ত ও অনেকশান্ত ৷ 
তারা তিনজনেই মহামূর্খখ লেখাপড়ায় একেবারে মন নেই, বই দেখলে সাত 
হাত দূরে পালায় । রাজা 'চিভ্তিত। 

শেষকালে রাজা অমাত্যদের বললেন, আপনারা সবাই জানেন আমার 
তন ছেলে মহামর্খ) অপগণ্ড, তারা লেখাপড়া করতে চায় না। আমার এত 
বড় রাজ্য, িন্তু মনে সুখ নেই। সন্তান জন্মোন কিংবা জন্মাবার পরে 
মরে গেল- মূর্খ ছেলের চেয়ে তাও ভালো । প্রথম দুজনের জালা অহ্রগ, 
কম্তু তৃতায় জন যে সারা জীবন জ্বালাতন করবে । যে স্ত্রীর সন্তান জন্মায় 
না তাও মেনে নেওয়া যায়, গভেই যে সন্তান মারা যায় তাও সহ্য করা 
যায়। কন্যা সন্তান হলেও আপাতত নেই। প্রচুর বন্ত ও রূপ থাকলেও 

বোকা সন্তানকে কেউ কামনা করে না। যে গোরূর বাচ্চা হয় নাঃ যে গোর দধ 
দেয় না, তাকে নিয়ে আম ি করব? যে ছেলের 'বদ্যাবৃদ্ধি নেই সে 
ছেলে থেকেই বাক লাভ? তাই বলছি, ছেলে তিনাটর যাতে মতিগাঁত 
ফেরে আপনারা তার ব্যবস্থা করুন। আমার রাজ্যে পাঁচশো পণ্ডিত রয়েছেন 
যাদের আমিই ভরণপোষণ চালাই । তাই আমার মনের ইচ্ছা পূণ" করবার 
ব্যবস্থা আপনারা করুন । 

তখন একজন বললেন, মহারাজ, শুধু ব্যাকরণ 'শিখতেই বারো বছর 
সময় লাগে । তারপর পড়তে হবে ধর্মশাম্ত অথশাস্ত কামশাস্ত। এইভাবে 
ধর্ম-অর্থ-কাম শাম্ন আয়ত্ত করতে পারলেই সাঁত্যকার জ্ঞান জন্মায় । 

অমাত্য জুমাত বললেন, এ জীবন ক্ষণম্ছায়ী কিম্ত; শব্দশাস্ত আয়ন 

করতে অনেক সময় লাগে। তাই ওদের জ্ঞান জন্মাবার জন্য কোনো ছোট 
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বইয়ের কথা চিন্তা করতে হবে। খোসা ফেলে যেমন শাঁস খেতে হয়, হাঁস 
যেমন জল ফেলে দধটুকু শুধু খায়ঃ তেসাঁন এইরকম কোনো কোৌণল জেনে 
নিয়ে ওদের পড়াতে হবে। ঠাই বঙাহ, এই রাজোো বিফ শমাঁ নামে যে 
ব্রাঙ্ছণ রয়েছে তার হাতে আপাঁন 'তিন ছেলের ভার 'দিন। সব শাস্ তান 

জ্বানেনখ তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারাদকে। তান 'নশ্নই আপনার 
ছেলেদের অষ্প কিছুদিনের মধ্যেই মানৃষ করে তুলতে পারবেন । 

রাজা 'বিফুশমাঁকে ডাকলেন। বললেন, আমার তিন ছেলে খুব তাড়াতাঁড় 
যাতে অর্থশাস্মে পা্ডত হয়ে উঠতে পারে, দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন। 
আমি আপনাকে একশ”ট রাজদান দানপন্ন করে দেব। 

বিষ্ুশমা তখন বললেন, আমি বিদ্যা বিক্কি করি না। একশ"* রাজদানের 
বানিময়েও বিদ্যা 'বান্ত করব না। কম্তু আপনার এই তিন ছেলেকে যাঁদ 
ছয় মাসের মধো নীতণাস্তে পাণ্ডত করে তুলতে না পারি, তবে বথাই আমার 
নাম। আমার বয়স হমেছে আশি বছর, সমস্ত হীন্দ্রর-জ্খ থেকে সরে এসেছি, 
অর্থ 'দিয়ে আমি কি করব মহারাজ 2 শ.ধূমান্র আপনার মনের ইচ্ছা পর্ণ 
করবার জন্য আমি সরস্বতীকে 'নিয়ে পরণক্ষা করব। আজকের 'দনাট লিখে 
রাখ,ন। ছয় মাসের মধ্যে তাদের যাঁদ পাঁণ্ডত করে তুলতে না পাঁর তবে 
ঈশ্বর যেন আমার স্বর্গের পথ রম্ধ করে দেন। 

1িঞুণমমরি এই অসম্ভব প্রাতজ্ঞা শুনে রাজা ও তার অমাত্যরা আনাশ্দত 
হালেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতও হলেন । রাজা তিন ছেলেকে স'পে দিলেন 
গুর্দেবের হাতে। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। 

বফুশমাঁ তন অপগণ্ড ছেলেকে গ্রহণ করলেন এবং পাঁচাটি তন্ব রচনা 
করে তাদের পড়াতে লাগলেন। তারাও এই পাঁচাট তন্ত্র পড়ে ছয় মাসের 

মধোই অসাধারণ পাণ্ডত হয়ে উঠল। তখন থেকেই ভূতলে পণ্তন্দ নামে 
নীতশাস্তের এই গ্রন্থটি প্রচারিত হল “বালাববোধনার্থং ॥ 

বেশি িছ ঝলতে চাই না, শুধু বলাছ £ 
অধাীতে য ইদং নত্যং নীঁতিশাস্তং শণোতি চ। 
ন পরাভবমাপ্পোত শক্লাদাপ কদাচন ॥ 

নীতিশাস্তের এই গ্রন্থ ষে নিত্য পড়বে ও শুনবে, ইন্দ্রের কাছেও সে কখনও 
পরাভব স্বীকার করবে না। 

পণ্চতম্ত্রের এই কথামুখাঁট গভীরভাবে 'বক্লেষণ করলে বোঝা যাবে, 
বিষুখশমা নিজের সম্পর্কে ি বলতে চেয়েছেন। আত্মবিশ্বাস এক 'জীনস 
আর পাশ্ডিত্যের দণ্ত-প্রকাশ অন্য 'জিনিস। বিষুশমাঁ স্ছিরনাশ্চত যে, তান 

নতুন পদ্ধতিতে ছেলেদের মান.ষ করে তুলতে পারবেন। 'বদ্যার ক্ষেত্রে এট 
একটি চ্যালেঞ্জ । সে যোগ্যতা-্দক্ষতা তার যে রয়েছে তার প্রমাণ এই 
সম্পাদিত গ্রন্থাট। কজ্ঞ "যান হীন্দয়ন্থ পারত্যাগ করেছেনঃ যান 'বিদ্যা- 
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বক্য়ে অসম্মত, 'যান বৈভব প্রত্যাখ্যান করেছেন, তান কিভাবে দেবী 
সরস্বতগকে পরীক্ষা করবার মনোভাব প্রকাশ করেন ঃ তান 'কিভাবে বলতে 
পারেন, তার গ্রন্থ ইন্দ্রের কাছে পরাভব থেকে বাবার পথ দেখাবে 2 বদবাস 

করতে ইচ্ছে করে না। নিজের গ্রন্থের উৎকর্ষের কথা তো বলবেন অন্যেরা, 
পনজে মূখে সে কথা প্রচার করলে তা হাস্যকর হয়ে ওঠে। শেষ করে 
িঞ্ুশমরি মতো নিলেভি জতোৌন্দুয় পণ্ডিত মান ষের মুখে বড়ই বেমানান ও 

অসংলগ্ন বলে মনে হয় । 

কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু তব কথামখের ভাষ্যটি পড়ে মনে হয়ঃ এট 
কোনোভাবেই বিষ্ণট্গমরি উীন্ত নয়। তার কোনো শষ্য কিংবা পরবরতীঁকালের 
কোনো পাঁথকার পঞ্টতল্তের গৌরব ও 'বিষ্ণমরি অসাধারণত্ব প্রাতীষ্ঠিত 
করবার জন্য এই কাঁহনী যৃন্ত করেছেন। রাজা-অমাতা-তিন ছেলের 
কাহনীট শুধুই যেমন একাঁট কজ্পকাণহন, তেমনি এই অংশাটও প্রক্ষিপ্ত 
বলেই মনে হয়। এরকম বহ্ কাহনীই প্রাচীন ভারতীয় সাহত্যে প্রাক্ষপ্ত 
হর়েছে পরবতারঁকালে । 

কথাম:খের এই গজ্পটি বজ্পকাহিনী হলেও এর মধ্যে একটি সত্য লুকিয়ে 
রচেছে। লোকসমাজের আঁভজ্ঞতায় আলোকিত লোককথার মাধ্যমে যত 

সহজে সুন্দরভাবে প্রাণময় করে শিক্ষাদান সম্ভব তা অন্য কোনোভাবেই 
সম্ভবনয়। আশি বছরের কথা রয়েছে, কেননা বহ্ অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া 
পাঁণ্ডত এই সত্যটি উপলাষ্ধ বরেছেন। লোককথার এই লোকশিক্ষার 

আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে বলেই বাল্মশীক রামায়ণ কাব্য রচনার সময় বেছে 
নেন লোকসমাজের রামকথাকে, মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ ভঁদ্ম দুূর্হ 'বিষঘ্বকে 

সহজভাবে বোঝাবার জন্য শোনান লোককথা, ক্লীতদাস ঈণপ ব্যক্গত 
জ্রীবনের জহালা-বন্ত্রণা-ক্ষোভ-অপমান-প্রাতিবাদের কথা প্রতীকের সাহায্যে 
ব্ন্ত করতে আশ্রয় নেন কৃষকের লোককথার, গোতম বুদ্ধ-কনফুীসয়াস-লাও 

সেমুশা-যিশুখ্ীস্ট-পার্বনাথ-জরোথ.স্ট্রের মতো ধর্মগুরু ও নাত্ক্ষিক 
ক্লাক্হখনভাবে অসংখ্য লোককথা শোনান। লোককথার যে আশ্চর্য 

সঞ্জীবনী ও সম্মোহনী শান্ত রয়েছে তা এরা উপলাষ্ধ করেছিলেন। পণ্তন্দবের 
রচাঁয়তাও এই বোধ থেকেই রাজনাত-অর্থনীত-ধম“নশীত-ব্যবহারনশীতি 
প্রভৃতি জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে তুলতে লোককথাকেই বেছে নিয়েছেন। 
বেদউপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মশাস্তে অনেক নীতিবাক্য রয়েছে, রয়েছে কিছু 
কাঁহনীও। শক্ত পণ্চতম্ত্কার সেসবের ওপর আদৌ ভর করেন 'নি, 
সেইসব নীতিকথাকে নিজের গ্রছের অত্ভুরন্তও করেন নি। লোকসমাজের 
সম্পদকেই তিনি আগাগোড়া ব্যবহার করেছেন। সামাঁজক আভজ্ঞতা ও 
লোকমানস সম্পর্কে বাস্তব দৃঁঞ্ডড।ঙ্গ গভীর ও ব্যাপক ছিল বলেই তিনি 

লোককথার আশ্রয় নিয়েছেন। 
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পণতন্তের নাঁতিকথাগ্লো বিশ্লেষণ করলে দেখব লোকসমাজের 
অভিজ্ঞতা ও মানাঁসকতা তাদের 'নিজন্ব সামাজিক অনূভূতি থেকে জম্ম 
নিয়েছে । এই অনূভূতির কথা অন্য কোনো সমাজের বিদগ্ধ জন কোনোভাবেই 
প্রকাশ করতে পারেন না। যে নির্মম আভজ্ৰতার মাধ্যমে এই বোধ জাগে তা 
একান্তই লোকসমাজের । লোককথাগ্ুলো শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশ নয়, 
এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনাধয় সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তবের এতহািক প্ুপাট 
লুকোনো রয়েছে । দারিদ্রয-বগুনা-উৎপীড়ন-অপর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন- 
যুদ্ধের জালা লোকসমাজের সবর্ষণের সঙ্গী । লোককথাগ্লো এসবেরই 
সাহাত্যিক বহিঃপ্রকাশ, রূপকের আড়ালে জীবনের কথা । 

পণ্চতদ্বের অসাধারণত্বে থওডর বেনফে এমনই মখ্ধ হয়োছিলেন মে 'তাঁন 
এমন সব উাও করেছেন যা অনেকের কাছে আঁতশয়োন্ত বলে মনে হবে। 

পরব গবেষণায় তার অনেক তত্ব হয়তো বাতিল হয়ে গিয়েছে কিক্ত 
পণ্চতন্ত সম্পকে তার ম.শ্ধতারও অনেক বাস্তব 'ভীত্ত রয়েছে। তার মাইগ্রেশন 
তত্বটি হয়তো সবগিশে সগ্য নপ, 'ন্তু অন্য অনেক ধারণাই আজও সতা বলে 
স্বীকত। ১৮৫৯ খনস্টাব্দে প্রকাশিত পণচতদ্দের ভুমিকায় বেনফে গলখেছেন, 
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একসময় বলা হত পণ্চতদ্তর হল “চিফ সোরস্ অব দ্য ওয়ার্লডস্ ফেব্ল্ 
গিনটারেচার? | হয়তো আতশয়ো্ড রযেছে, কিন্তু গণতন্ত্র মধ্যে 1নম্চয়ই এমন 
?কছ: রয়েছে ঘাতে একদিন একথা উচ্চাঁরত হতে পেরেছিল । “্তন্তের মধ্যে 
সেই “এমন কিছ? কি রয়েছে ? 
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বিুশর্মার সম্পাদন! 

নীতশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে 'বিফুশমাঁ কিছ লোককথাকে বেছে 'নিলেন। 
তারপরে অপরুপ বৈদশ্ধ্যে এক অনন্য সম্পাঁদত গ্রন্থ সৃষ্টি করলেন। এমন 
অসাধারণ সম্পাদনা দুর্লভ । 'বাচ্ছন্ন লোককথাগুলোকে তান একটি মালায় 
গেঁথে তুললেন, একটি গ্রচ্ছের অন্তভূন্ত করলেন । এই সম্পাদনার ক্ষেত্রে কয়েকাঁট 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 

বিষুশমরি গ্রন্থ পাঁচটি তম্ত্ের সমাহার । মিত্রভেদম-, মিত্রপ্রাপ্তিকম 
কাকোলকৌয়ম, লব্খপ্রণাশম- ও অপরণীক্ষিত-কারকং । ৮৪ টি লোককথাকে তিনি 
পাঁচটি ভাগে 'বিভন্ত করলেন। এই তন্ব্ুভাগের মধ্যে সক্ষম চিন্তা ও গভীর 
মননের পরিচয় রয়েছে, যা কোনোভাবেই লোকসমাজের সরল মননজাত হতে 
পারে না। এই ভাগগুণল পণতন্ত্রকে 'বশিষ্ট করে তুলল । 

লোফসমাজ লোককথা বলেন। 'বশেষ বণেষ অনভূঁতি প্রকাশের জন্য 
এসবের সৃষ্ট হয়। ব্যান্তমান.ষ এর ত্রষ্টা হলেও সমগ্র সমাজের সম্পদ বলে 
এগলো গণ্য হয়। এগুলো তাই সংহত সমাজের সামাগ্রক সৃষ্ট । আলাদা 
আলাদাভাবে লোককথা গড়ে ওঠে । একের সঙ্গে অন্যের কোনো সম্পর্ক 
থাকে না। 

কন্তু 'বিষুলশম্মা এক নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। পরবতাঁকালে পাঁথবার 
বহু দেশে লোককথা সংগ্রহে এই রাঁতি অনুসৃত হয়েছে । কম্ত 'বিষ্ণশমহি 
বোধকরি এ বিষয়ে পাঁথকৎ । 

একটি লোককথা শুরু হল। মাঝখানে অনেকগ লো কাঁহনী মালার 
মতো গাঁথা 'রইল। তারপরে একেবারে শেষে গিয়ে প্রথম লোককথাটির 
সমাধান ঘটবে । মাঝেমধ্যে অবশ্য প্রথম কাহনীটির 'কিছু কিছ অংশের 
উল্লেখ থাকে । এর ফলে প্রথম লোককথাঁট পড়তে শুর করলে মাঝের 

সবগুলো পড়ে ফেলতে হবে শেষের অংশটি জানবার জন্য। এক অদ্ভুত 
আগ্রহ টেনে নিয়ে যায় শেষ পর্যস্ত। এমনিতেই লোককথা শুনবার একটা 
আলাদা আকর্ষণ থাকে যা লোকসমাজের রাঁসক মনের সষ্টি। তার ওপরে 
বাড়তি আকর্ষণ স্ষ্ট করলেন 'বিষুশমাঁ। যারা এগুলি পড়েছেন তারাই 
উপলাম্খ করবেন এই আকর্ষণ কত দরর্দমনীয়। আধুনিক কালের কিছু 
চিত্রকাহনীতে এই প্রাচীন পদ্ধাত অনুসরণ করা হয়েছে। পণ্গতন্তের এই 
বৈশিন্ট্যটি 'বফুশম'রি চিত্তাজাত। 
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পণ্চতগ্লে এইরকম পাঁচাট গজ্পমালা রয়েছে । পদ্ধাতাঁট বড়ই আকর্ষণীয় । 

মিত্রভেদ তম্মটি আলোচনা করাছি। | 

দাক্ষিণাত্যে এক জনপদে মাহলারোপ্য নামে এক নগর ছিল। সেই 
নগরে থাকতেন এক বণিক । তার নাম বর্ধমান। 

ধর্মপথে ব্যবসা করে তিনি খুব ধনী হয়োছলেন। একদিন রাতে 
বিছানায় শুয়ে তিনি চিন্তা করলেন, অর্থের হ্বারা সব কিছ.ই হয়, তাই অন্য 

সবাক ছেড়ে দিয়ে আরো অর্থ উপাজনে মন দেওয়াই ভালো । যার 
অর্থ আছে, তার থাকে অনেক বন্ধ্, আত্মীয় । যে অর্থবান সেই সাত্যকার 

পুর্ষ ও সর্জ্ঞ। এমন কোনো শিজ্পকলা নেই, এমন কোনো বিদ্যা 

নেই যা তার অজানা । যার অর্থ আছে পরও তার আপনজন হয়, যে অর্থহীন 

তার স্বজনই বা ক দূর্জনই বাক! অর্থের পাহাড় জমলে সববাকছুই করা 

ধাবে। অর্থের জোরে মানণ না হয়েও সে মান পায়, অর্থের কতই না 

যাদৃশান্ত! অর্থের আশায় মানুষ "মশানেও পড়ে থাকে, নিঃস্ব ধনহান 

তাকে লোকে ত্যাগ করে। অর্থ থাকলে বৃদ্ধও যুবক হয়ে ওঠে, অর্থহান 

মানুষ যৌবনেই বৃদ্ধ হয়ে যায়। 

সেই অর্থ পেতে হলে ছটি পথ রয়েছে । ভিক্ষা রাজসেবা কীষকাজ 

বিদ্যাজন মহাজনী ও ব্যবসাবাঁিজ্য । এর মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য করে যে 

অর্থ উপার্জন করা যায় তাই সবচেয়ে সম্মানজনক । কেননা, নীচলোকে 

[ভিক্ষা করে, রাজা ন্যায্য প্রাপ্য দেন না, কাঁষতে খুব কষ্ট, বিদ্যাশিক্ষা কষ্টকর, 

একে কড়া নিয়ম মেনে চলতে হয় আবার গুরুর কাছেও নত হয়ে থাকতে 

হয়, মহাজনখ কারবারে সুদের জন্য অন্যের কাছে অনেক অর্থ রাখতে 

হয় সে অর্থ মারা যেতে পারে,তাই ব্যবসার চেয়ে ভালো অন্য 

ধিছ- পাঁথবীতে আছে বলে আমার মনে হয়না। আর ব্যবসার মধ্যে 

পণ্য্রব্য সংগ্রহ করে রাখাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, অন্য উপায়গুলো অনাশ্চত। 

যাতে প্রভূত অর্োপার্জন হয় সেই ব্যবসা সাতরকমের। গম্ধ্রব্যের ব্যবসা, 

বন্ধকশ কারবার, যৌথ ব্যবসাঃ দোকান করা, জিনিসের দাম বাড়িয়ে বলা, 

ওজন ঠকানো আর অন্য স্থান থেকে জিনিস নিয়ে আসা । 

অনেক ভেবোঁটস্তে বাঁণক ঠিক করলেন, তিনি মথুরায় যাবেন। যে পণ্যের 

চাঁহদা আছে তা দিনে আনবেন। এই ভেবে গুরুজনদের আশিস নিয়ে 

শৃভাঁদনে ভালো গাঁড়তে চড়ে রওনা দিলেন। তার বাড়িতেই জদ্মোছল দ-ট 

সুলক্ষণয্ত্ত যাঁড়। তাদের নাম সঞ্জীবক ও নন্দনক। দুজনের কাঁধে জোয়াল 

চাপিয়ে বাণক রওনা 'দিলেন। 

কাহিনীর এই অংশ পর্যস্ত লৌকিক উপাদান নেই। লোককথায় জীবন- 

দর্শন থাকে কিন্ত: তা এমন তীঁত্বকভাবে কখনই প্রকাঁশত হয় না। ব্যবসা-সং্রান্ত 

এত সুক্ষয বিভাজন লৌকক জশবনে সম্ভব নয়। ব্যবহারনীতি শেখাতে 'বিষুশমা 
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নিজেই এই তত্বকথা সৃষ্টি করেছেন। কাঁহনীর পরের অংশে কিছুটা লোক- 
উপাদান রয়েছে । 

বাঁণক চলেছেন গোরুর গাঁড়তে । হঠাৎ যমুনার জলাতীমতে গভীব কাদায় 
পা মচকে পড়ে গেল সঞ্জীবক। আর উঠতে পারে না সে। বর্ধমানের খ.ব কষ্ট 
হল। বড় আদরের গোর । তান 'তিনাদন সেখানেই থেকে গেলেন। 

তখন সঙ্গী অন্য বাঁণকরা বললেন, এ বনে বাঘ-সিংহ আছে» আরও কত িপদ- 
আপদ আছে কেজানে। একটা ষাঁড়ের জনা আপাঁন সবাইকেই বড় বিপদে 
ফেললেন । কথায় বলেঃ ষে বুদ্ধিমান সে সামান্য ফিছুর জন্য অনেক ক 

হারায় নাঃ তাকেই পাঁণ্ডত বলে যে একটু ছেড়ে অনেক কিছ: ধরে রাখে । 
বাঁণক ভাবলেন, কথাটা ওরা ঠিকই বলেছে। তখন তান কবেকজন 

ভৃত্যকে সেখানে রেখে বাঁণকদের সঙ্গে এাগষে চললেন । 

এঁদকে ভূত্যেরা ভাবল, বনে কত আপদ-বপদ ঘটতে পারে, তাই সঞ্জীবককে 
ফেলে তারাও রওনা দিল । 

শেষকালে দলের কাছে পেশছে বাঁণককে বলল, গোর; মরে গিষেছে । আপনার 
আদরের প্রাণখ, তাই তাকে দাহ করে 'দিয়োছ। 

একথা শ:নে বাঁণক আনাঁক্দত হলেন, তার আদরের গোরুর ভালো 
সৎকার হয়েছে। 

এর পরের অংশ থেকেই শুরু হল আসল লোককথা। এই অংশ থেকেই 
লৌকিক উপাদান লক্ষা করা যাবে। লোককথার মেজাজাটি ধরা পড়েছে 
এখানে । 

সঞ্জীবক কিন্তু মরেোনি। যমুনার ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে সেরে উঠল। আস্তে 
আস্তে নদীর তারে এল। সেখানে কচি কচি ঘাস খেয়ে কয়েকাদনের মধ্যেই 
শিবের যাঁড়ের মতো তেজশ হয়ে উঠল। তখন সে রোজ তার শিং দিয়ে 
উহীঢাঁপর চূড়ো ভেঙে 'দয়ে বিকট গর্জন করত। 

সেই বনে ছিল এক সিংহ । তার নাম 'পঙ্গলক। তার আশেপাশে থাকত 
অনেক জন্তু-জানোয়ার। একাদন তাদের জলতেন্টা পেয়েছে। দল নিয়ে 
সিংহ চলল যমুনায় । এমন সময় শুনতে পেল সঞ্জীবকের বিকট গজনি। 
ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সিংহ । কিন্তু সে পশুরাজ, ভেতরে কাঁপতে থাকলেও 
চোখ-মুখে প্রকাশ করল না। বটগ্রাছের তলায় সবাইকে নিয়ে বসে রইল । 
শান; এলে আক্রমণের জন্য তৈরি থাকল । 

সিংহের আশেপাশে ঘূর-ঘুর করত দুই শেয়াল । তারা মন্ত্রীপনত্ত। 1কজ্ব 

তখন চাকরি নেই। তাদের নাম করটক ও দমনক। তারা দুজনে ফাঁন্দ 
আঁটল। দমনক বলল, ভাই, তাকিয়ে দেখ আমাদের প্রভু জল খেতে ধম:নায় 
নেমেছিল, খুব তেন্টা পেয়েছিল, কিন্তু জল নাখেয়েই ফিরে এসে বটগাছের 
তলায় ব্যহরচনা করে বসে রয়েছে । কি হল বোঝা যাচ্ছে নাতো? 
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করটক বলল, ভাই, 'কি দরকার ওসব ঝামেলায় গিয়ে ? মাথা ঘামিয়ে লাভ 
কি? কথার বলে, অকারণে কোনো ফিছ.তে নাক গলাবে না। নইলে খোশ্টা- 
খুলে-যাওয়া বানরের মতো মরতে হবে । 

অব্যাপারেষ: ব্যাপারং যো নরঃ কর্তৃমিচ্ছাত। 
স এব নিধনং যাঁতি কীলোৎপাটীব বানরঃ ॥ 

দমনক বলল, সেটা কিরকম ? 
বাঁণক-সঞ্জীবক-নন্দনক-পঙ্গলক-দমনক-করটক কাহনীর এক অংগ এখানেই 

শেষ হল। দমনক বানরের গঞ্প শুনতে চাইল। করটক শুর করল খোঁটা- 
খুলে-যাওরা বানরের বিপদের গল্প । এই পশ.কথার রেশ ধরে শেয়াল ও 

দামামা, তাঁতি ও ছুতোর, বক ও কাঁকড়া, খরগোশ ও সিংহ, উকুন ও ছার- 

পোকা, নীলবর্ণ শেয়াল, কাক উট ও 1সংহ, সাগর ও 'তাঁতর পাঁখ, হাঁস ও 

কচ্ছপ, অনাগতাঁবধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমাতি, চড়ুই কাঠঠোক্রা মাছ বাঙ ও 
হাত, সিংহ শেয়াল ও উট, ধর্মবৃদ্ধি ও পাপবৃদ্ধি, জীর্ণধন ও শ্রেষ্ঠী, বক 
ও নেউল প্রভাতি বাইণঁট লোককথা শোনানো হল। এই সব লোককথার 
মাঝে মাঝে দমনক-ীপঙ্গলকের কাঁহনীও এাগয়েছে । তারপরে মিন্রলাভ অংশের 

শেষে এসে প্রথম গজ্পের সমাধান ঘটল । 

মাঝে মাঝে প্রথম গজ্পের যে উল্লেখ রয়েছে তা না জানলে শেষাংণ বোঝা 

যাবে না। অথাৎ পাঠক যে একাঁট তদ্বের প্রথম ও শেষাংশ.পড়েই কাঁহননাঁট 
জেনে নেবে তার কোনো উপায় রাখেনান সম্পাদক বিষ্ুণমাঁ। পুরো তন্দব 
পড়েই কাঁহনী জানতে হবে । কাণহনীর যাদুকরশ শশ্তি যেমন রমেছে তেন 
রয়েছে সম্পাদকের মুন্সিয়ানা । বাইণটি কাহনীর মধ্যে থেকে পঙ্গলক- 

দমনকের কাঁহনী উদ্ধার করলে লোককথাটি হবে এইরকম £ 
দমনক বলল, সেটা কিরকম ? 

করটক বলল, আমরা গাঁনামান্যি লোক নই, পরের ব্যাপারে নাক না 

গলানোই ভালো । 

দমনক বলল, অমন কথা বলবে না। যে লোক রাজার কাছাকাছি থাকে, 

সৈই রাজার 'প্রয়পান্ন হয় । রাজা খ-শি হলে অনেক 'িছ পাওয়া যায়। 

করটক বলল, তা এখন তুমি 'ক করতে চাও ? 
দমনক বলল, আমাদের প্রভু 'পিঙ্গলক আজ ভয় পেয়েছে । তার সঙ্গের 

পশুরাও ভয় পেয়েছে। আমরা গুভুর কাছে গিয়ে 'জিজ্ঞেস কার, ভয়ের 
কারণ 'কি। 

করটক বললঃ তা ভাই তুমি জানলে বেমন করে যে গ্রভূ ভয় পেয়েছে ? 
এ জানা আর এমন কি শন্ত? ওদের ভাবসাব দেখেই আমি বুঝতে পেরোছ 

ওরা খুব ভয় পেয়েছে । 
আচ্ছা, প্রভুর কাছে "গিয়ে তুমি কি বলবে শান ? 
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ভয় নেই, আমি উলটো-পালটা কিছুই বলব না। প্রড়ুর মন-মেজাজ 
বুঝে চলব। 

করটক তখন বলল, ভোমার পথে তুমি বাও, আমি ওর মধ্যে নেই। আমি 
ওদিকে মোটেই যাব না। 

দমনক একাই চলল 'পিঙ্গলকের দিকে । দমনককে আসতে দেখে 'পঙ্গলক 
পাহারাদারকে বলল, লাঠি সরিয়ে নাও, আমাদের বঝহুকালের পূরনো বদ্ধ: 
মম্ঘীর ছেলে দমনক আসছে । ও খুব খাঁট কথা বলে, ওকে ঢুকতে দাও। 

দমনক এাঁগয়ে 'সংহকে প্রণাম করল। সিংহ তাকে বসতে বলল। 
তারপরে বলল, ভালো আছো ঃ কতকাল তোমায় দেখান । 

দমনক বললঃ আমার মতো লোককে আর কি প্রয়োজন পশরাজ ? তবে 
সময় হয়েছে, এখন রাজার সবাইবেই দরকার । আমরা হলাম পশরাজের 
ভূত্যঃ 'িবপদে-আপদে পশরাজের পাশেই থাকি। বলাটা ঠিক না, তবু বলাছ, 
মহারাজ এটা ঠিক করলেন না। 

1সংহ বলল, ফি বলতে চাও বলো তো তুমি? ভয় নেই, যা বলার 
তা বলতে পার। 

সবার সামনে কি সব কথা বলতে আছে 2 পশরাজের কানে একা একা 
কথাটা বলতে চাই। 

সেই কথা শুনে বাঘ চিতা নেকড়ে আর অন্য সব পশ দরে সরে গেল । 
দমনক আস্তে আস্তে বললঃ জল খেতে গিয়ে ফিরে এলেন কেন ? 

বোকার মতো হেসে সিংহ বলল, না, তেমন কিছ না? এমনি 'ফিরে 
এলাম । 

যাঁদ বলতে না চান, তাহলে শুনতে চাই না। 
1সংহ ভাবল্প, একে বলাই ভালো । মূখে বললঃ আচ্ছা, দূর থেকে তুমি 'কি 

কোনো বিকট আওগাজ শ.নতে পেয়েছ 2 এখনও শুনতে পাচ্ছ? 
পাচ্ছিঃ পশুরাজ । আগেও শূনেছি। 
সিংহ বলল, এ বনে আ'ম আর থাকতে চাই না। 
কেন? 
কেননা এই বনে একটা অচ্ভুত জন্তু এসেছে । এ জন্তুই এই বিকট গর্জন 

করছে। যে এমনভাবে গর্জন করতে পারে, তার দেহের জোর কেমন হবে 

ভেবে দেখ। 
শুধু গর্জন শুনেই এত ভয় পেয়ে গেলেন ? এটা কিন্তু ঠিক কথা মলে 

হচ্ছে না। ধৈর্য ধরুন পশুরাজ, শ.ধু গর্জন শুনেই ভয় পাবেন না। 

1সংহ বলল, বেশ, ভয় পাব না। 

দমনক তখন বলল, সাহস করে আপনি এখানেই বসে থাকুন। আমি গিয়ে 
জেনে আস, গর্জনটা 'কিসের। তারপরে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। 
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বেশ, যেয়ে দেখে এসো, আমি এখানেই রইলাম । 
এঁদকে শেয়াল সেই বাঁড়ের কাছাকাছি 'গয়ে দেখল, একটা যাঁড় অমন 

করে 'চিৎকার করছে । তার হাসি পেল। ফাঁন্দ আঁটল, এর সঙ্গে সিংহের 
ভাব করে দেবে, তারপরে বাধাবে ঝগড়া । এই ভেবে শেয়াল 1ীসংহের কাছে 

ফিরে গেল। বলল, যে গন করছে, তাকে আপনার ভূতা বানিয়ে 'দিতে 
পারি। 

সিংহ বলল, তাই নাক? তাহলে তোমায় মন্ত্রী করে দিলাম । 
1সংহের কথা শুনেই শেয়াল দৌড়ল ষাঁড়ের কাছে। তাকে ভয় দেখিয়ে, 

সিংহের রাগের কথা মিথ্যে মিথ্যে বলে ডেকে নিয়ে চলল 'সিংহের কাছে। 
যাঁড় ভাবল, এবার তার প্রাণ যাবে, পশরাজ রেগেছে। কাঁপতে কাঁপতে 

যাঁড় বলল, ভাই, তোমাকে দেখে তো খুব ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছে। 
তা তুমি দেখ, সিংহ যেন আমার কোনো ক্ষতি না করে। 

শৈয়াল ষাঁড়িকে মাঝপথে দাঁড় করিয়ে রেখে আবার সিংহের কাছে গেল । 
বলল, প্রভু, এ জন্তুটা কিন্তু আজেবাজে এলেবেলে নয়, একেবারে শিবের যাঁড়। 
শিব ওকে যমুনার তগরে কচি কচ ঘাস খেয়ে বেড়াতে বলেছেন । 

[সিংহ বলল, তাই বাল, দেবতার অন:গ্রহ ছাড়া ?ক সামান্য একটা যাঁড় এই 
রকম গর্জন করতে পারে ? নির্ভয়ে বনে ঘুরে বেড়াতে পারে ঃ তা সেকি 

বলল ? 
শেয়াল বলল, প্রভু, আ'ম বললাম চাঁণ্ডকার বাহন 'পিঙ্গনক থাকে এখানে, 

এটা তার রাজ্য । আপাঁন আমাদের আঁতথি। চলুন, সিংহের সাথে একসঙ্গে 
ভাইয়ের মতো থাকবেন । সে-ও খুশি হয়ে রাজি হল। এখন আপনার মত 
চাই। 

খুব ভালো কথা । আমার মনের মতো কথাই বলেছ। সাত্য, তোমার 

খুব বাঁদ্ধ। তুমি মন্ত্রী হওয়ারই যোগা। আমি তাকে অভয় দিচ্ছি। 
সে-ও যেন আমায় অভয় দেয় । যাও, তাকে তাড়াতাঁড় এখানে নিয়ে এসো । 

শৈয়ালকে তখন আর দেখে কে ! সে রওনা 'দিল। ভাবল, প্রভূ মুখ তুলে 
চেয়েছেন, আর ভাবনা নেই । আমি ধন্য । 

যাঁড়কে শেয়াল বলল, গুভূর কাছ থেকে তোমার জন্য অভয় চেয়ে 'নিয়োছি। 

তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। কিস্তু আমার সঙ্গে শর্ত মেনে চলতে হবে। 
আম মন্ত্রী হয়ে তোমার পরামর্শ 'নিয়ে রাজ্য চালাব। আমায় কম্তু কখনও 
ছেলাফেলা করবে না। মনে থাকবে তো £ 

এই কথা বলে শেয়াল ষাঁড়কে নিয়ে সিংহের কাছে গেল । দুজনে পরম 

বন্ধ হয়ে গেল। সিংহ এই দমনক ও করটকের ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে দিল। 
আর সে যাঁড়ের কাছে গঞ্প শুনত। কয়েক দিনের মধ্যেই সিংহ বেশ পণ্ডিত 
হয়ে উঠল। দুজনে একসঙ্গে থাকেঃ অন্য সব পশু দুরে দরে থাকে, কাছে 
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যাওয়ার আদেশ নেই । এমন কি দমনক করটকও সেখানে যেতে পারে না। [সংহ্ 
কৈমন পোষা জন্তুর মতো হয়ে গেল । বিক্রম নেই, শিকার নেই,--তাই খিদের 
জহালায় সব পশু সেখান থেকে পালিয়ে গেল । 

দুই শেয়াল পরামর্শ করতে লাগল । করটক দমনককে দোষ দিতে লাগল, 
তার জন্যেই এরকম হল। এখন দমনক এমন ফাঁন্দ আঁটল যাতে সিংহ ও 
ষাঁড়ের মধ্যে ছাড়াছা?ড় হয়ে যায়। বৃদ্ধি করে বদ্ধ -ত্ব ভেঙে দিতে হবে। 

সুযোগ খ*জছে শেয়াল। একদিন দেখল, সিংহ একা রয়েছে । তার কাছে 
গিয়ে বলল, প্রভূ, আমাকে তো আপনার কোনো দরকার নেই, তাই আঁস না। 
বিস্তু আপনার বপদ আসছে বঝে না এসে থাকতে পারলাম না। আতঙ্কে 
বৃক ফেটে যাচ্ছে। ষাঁড় আপনার আনিন্ট করতে চায় । আমায় 'িশ্বাস করে 
একদিন ডেকে বললঃ আ'ম [ঠিক করেছি সংহকে মেরে ফেলব, তারপর সব পশর 
রাজা হব। আর আমাকে করবে মন্দ্র | 

1সংহ প্রথমে একথা বি*বাস করল না। কিন্তু শেয়।ল নানাভাবে 1সংহকে 
তাঁতিয়ে তুলল । যাঁড়কে মেরে ফেলতে নানা পরামর্শ দিল । 

তারপর যাঁড়ের কাছে 'গিয়েও বলল, সিংহ তোমাকে মেরে ফেলতে চায়। 

তাড়াতাঁড় তাই জানাতে এসেছি । ভখষণ রেগে গিয়েছে ?সংহ। 
শেষ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে এমন শত্রুতা গড়ে উঠল যে, একাঁদন ষাঁড় সিংহের 

সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেমে গেল, একটুক্ষণ যুদ্ধ করে সে সিংহের থাবার আঘাতে 
মরে গেল। সিংহ শোক ভুলে শেয়ালকে মন্ত্রী করে রাজত্ব করতে লাগল । 

এই পশুকথাটি যেভাবে এখানে বলা হল 'বঞ্চুশমঁ ঠকন্তু সেভাবে বলেন 
নি। মিল্রভেদের প্রথমে গঞ্পঁট শুরু হয়ে অন্যানা গজ্পের মাঝেমাঝে 
এঁগয়েছে, একেবারে শেষে গিয়ে সমাধান হয়েছে । এই রাত লোকসমাজে 
প্রচলিত নেই, সম্পাদনার সময় এই রীতি ব্যবহার করা হয়েছে । 

সম্পাদক অসংখা সুভাষিতের ব্যবহার করেছেন । সবগ:লিই কাব্যে গ্রাথত। 

লোককথায় দু-চার ছন্লের ছড়া যে থাকে না তা নয়, কিন্তু সাধারণত লোককথায় 
এই পদ্ধাতর বশেষ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলা লোককথায় িছ- 

ছড়ার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নাইজরিয়ার আঁদবাসীদের মধ্যেও এই 
প্রবণতা রয়েছে । ফিক্ত এর ব্যাপক প্রয়োগ লোককথায় নেই। অন্যদিকে 
পণ্ততম্বের গ্রতাট কাহনীতেই একাধিক সুভাষত রয়েছে । এটি [বধুশমরি 
আর একটি বৈশিষ্ট্য । 

এই স্ুভাষিতগলির মধ্যে একদিকে রয়েছে রাজনীতি কুউনীতি লোকনাঁতি 
ও জীবনে চলার পথের 'বাচন্র অভিজ্ঞতার সারমম“ আর ' অন্যাদকে কিছু 
স্গভাষততে রয়েছে উচ্চাঙ্গ দর্শনের প্রকাশ । এই দর্শন দকম্তত জীবনবিম:খতার 
প্রকাশ নয়, সেই দর্শন ধা জীবনকে আরও আভিজ্ঞ ও আনন্দময় করে তোলে । 

জগবনে চলার পথে এই জটিল সংসারে মানৃষকে কত 'বিপদ-আপদ, প্রতিকূলতার 
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সামনে পড়তে হয়ঃ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে সম্ম.খের পথ যেন মনে হয় 
আঁধারে ঢাকা, মুত্তির পথ নেইঃ--এইরকম মানাসক-সামাঁজক-অর্থনোতিক- 
রাজনোৌতিক সংকট থেকে বাঁচবার জন্যই যেন স্ুভাষতের প্রয়োগ । প্রাতিকুলতার 
[বিরুদ্ধে উজ্জ্বল আলোর নিশানা । পণ্চতদ্বের পান্পান্রী হয়তো কোনো 

জাঁটল পাঁরাচ্ছিতির সম্মুখীন হয়েছে, কোন পথে এগোলে নিজের কল্যাণ হবে 
বঝতে পারছে না,--তখন একটি সুভাঁষত তাকে সমাধানের পথ দেখাচ্ছে । 

ত।ই সুভাষত জানলে অনেক সামাজিক ও ব্যন্তগত সমস্যা সমাধান করা যায় 
০০ পণতন্ত্রকার ি*বাস করতেন । তানি এই জানাকে সামাঁজক গণ দহসেবে 
গুরুত্ব িসেছেন। হ্ভাষিত সম্পর্কে যে সামাঁজক মানূষ অজ্ঞ তাকে 
ভঙংসনাও করেছেন। 

স্ভাষতময়দ্্ুব্যসংগ্রহং ন করোতিঃ যঃ। 
স তু প্রস্তাবযজ্দেন্থ কাং প্রদাস্যাত দাক্ষণাম্ 
সকৃদ-ত্তং ন গহ্াতি স্বয়ং বা ন করোতি যঃ। 

যস্য সম্প্াটকা নাঁন্ত কৃতত্তস্য সুভাষিতম- ॥ 
এই সুভাষিত কখনও বলা হয়েছে খব হালকাভাবে, শুনে হাঁসি পায়। 

আবার কখনও বলা হয়েছে গভর দার্শনিক ভাঙ্গতে ৷ 
লোককথার মধ্যে কিংবদাস্ত ও লোকপ'রাণ অংশে 'ীকছ কিছ ব্যান্তনাম ও 

স্থাননাম থাকে । কিন্তু পশ:কথা-রূপকথায় সাধারণত কোনো নাম থাকে না। 

একযে ছিল রাজা, কোনো এক ধনে থাকত এক [সিংহ,_-এইরকম ভাবেই 
পণুকথা-রূপকথা বলা হয়। লোকসমাজ থেকে বে হাজার হাজার পশ.কথা- 
রূপকথা সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে কোথাও এই নাম বাবনত হয়নি। 

পণতন্ত্রে রয়েছে আঁধকাংশই পশ.কথা, অঞ্প রূপকথা? তব প্রায় প্রাঁতাটি আখ্যা- 

নেই ব্যান্তনাম ও স্থাননাম রয়েছে । পশকথা-রূপকথাগলি লোকসমাজ থেকে 
সংগৃহীত হলেও এগুিকে সম্পাদনা করার সময় 'বঞ্জুশমাঁ নাম ব্যবহার 
করেছেন। ল্য সমস্ত নামই পান্রপান্রীর গুণবাচক। অবশ্য প্রাচীন 
ভারতবষেরি কাব্য-নাহিত্যে এই গুণবাচক নামেরই আধক্য লক্ষ্য করা যায়। 
যেমন, যুধিষ্ঠর, অর্জুন, গুড়াকেশ, কৃষ্ণ» ভীম, ভীম্ম, দ:ঃণাসন, স্গ্রীব 
প্রভৃতি । পণতন্তেও এই গুণবাচক নামের ছড়াছাঁড়। অনেক সমর এমন 
নাম ব্যবহৃত হয়েছে যা কোনোভাবেই কারও নাম হতে পারে না। 'পতা 
কখনও তার সন্তানের নাম পাপবুদ্ধি রাখতে পারেন না। নামগুলো উচ্চারণ 
করলেই বোঝা যাবে নামগূলি রাখার 'পছনে সম্পাদকের একটি উদ্দেশ্য 
রয়েছে । অর্থ নামের মধ্যেই তার চাান্রিক স্বভাব বা গুণের পরিচয় ল.কয়ে 
রয়েছে । যেমন, অমরশাস্তিঃ উগ্রশান্তঃ অনেকশান্ত+ সঞ্জীবক, ধর্মবুদ্ধি, চণ্ডরব, 
মদোৎকটঃ কদ্বুগ্রীব, অনাগতাঁবধাতা, পত্যৎপন্নমাতি, যদভাবষ্য, বজ্জনুং্ট 
চতুরক, স্চিমুখ, লঘপতনক, হিরণ্যক, তীক্ষাবষাণঃ প্রলোভক, অরিমর্দন, 
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চতুর্দস্ত, অতিদর্প? খরনখর, রস্তমুখ, করালম:খ, করালকেশর, ধূসরক, কামাতুর; 
এন্দমতি প্রভাতি । 

পণ্চতম্ম সম্পাদনা করবার সময়ে বিষুশমাঁ তৎকালীন সমাজ-ভাবনার ছারা 
ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়োছিলেন। নারাঁর ব্যাভচার সম্পর্কে পণ্টতন্মে কয়েকট 

কাহনী আছে। লোককথার লোকপুরাণ অংশে নারী-পুর্ষের ব্যভিচার 
সম্পর্কে অনেক কাহিনী রয়োছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষ গ্রস রোম মিশর ও 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ে। কিম্তু লোককথার অন্য অংশে নারীর এই 
বিকৃতি সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখ দেখতে পাই না । সেখানে সৎ মায়ের 
নিষ্ঠুরতা কিংবা ছোট রানী বা অন্য একজন রানীর নমম হৃয়ের পাঁরিচয় 
পাওয়া যায়। তার বোশ কিছ নয়। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে মিশরের 
রূপকথাটিতে নারীর ব্যাভচারের কথা রয়েছে । কিন্তু এগ লো ব্যতিক্রম ৷ 

িষুশমাঁ মনুসংাহতা ও কিছ: স্মৃতিশাচ্ত্রে প্রভাবে নার সম্পর্কে কদর্ষ 

'ইঙ্গিত দিয়েছেন, অশ্রম্ধেয় উত্তি করেছেন । নারধ তো একা ব্যভিচারিণথ ছতে পারে 
না, তার জন্য আর একজন ব্যভিচারী পুরুষ দরকার । 'কস্তু 'বিষুণশমা সেই 
পুরুষের বিকৃতি সম্পর্কে কোনো উীন্তি করেন নি। সেকালের সমাজের 

মানীসকতাই তাই ছিল। নইলে ভাচ্মের মতো প্রাজ্ঞ জিতোম্দুয় প:র:্ষ 
কেমন করে মহাভারতের স্বীপর্বে নারী সম্পর্কে অমন অপমানকর উন্ত 
করলেন? 'বিষুশমঁ নারীর ব্যাঁভচারের গঞ্প বললেন, সেটাও মেনে নেওয়া 

যায়। কেননা, একজন বিশেষ নারা ব্যাভচারণশ হতেই পারে, 'তিনি তারই 
কাহিনী শুনয়েছেন। কিন্তু সেই গল্পের মাঝখানে তানি অুভাঁষত অংশে 
সমগ্র নারীজাতির 'বিরংম্ধেই সাধারণভাবে এই উীন্ত করে বসলেন । লোককথার 
এঁতিহ্য থেকে তিনি সরে এলেন। এই মানাসিকতা সম্পূর্ণভাবে সম্পাদকের । 

দশ্তল ও গোরন্ত নামে 'মন্রভেদের তৃতাঁয় গঞ্জে 'বিষুশমাঁ বলেছেন, 
আগুনে যতই কাঠ দাও আগুন আরও আরও কাঠ চায়, হাজার নদী মিশে 
যাক সাগরে তবু সাগরের তৃপ্তি নেই,--তেমাঁন নান্তকঃ সবভুতানাং ন পঃংসাং 
বামলোচনা, সমস্ত প্রাণীকে খেয়েও যেমন অস্তক অরাঁথ যম চির-অতপ্ত থাকে, 
যতই পূরুষ-সংসর্গ ঘটুক না কেন নারীর তৃপ্তি নেই। নারী সতী হয় 
বাধ্য হয়ে সুযোগ পেলেই সে হবে অসতাঁ। সুযোগের অভাবে, প্রাথাঁর 
অভাবে এবং নিভৃত চ্ছানের অভাবেই নারী সতী সেজে থাকে । কোনো 
নারী কোনো পুরূষকেই ভালোবাসে না। স্বামীর কাছাকাছি থাকলেও মনে 
মনে ধ্যান করে অন্য পুরুষের । সামান্য তোযাজ করলেই নারণ প্রেমে পড়ে । 
নারীর কোনো পীমাজ্ঞান নেই। আত্মীয়-পাঁরজনের ভয়েই নারী সংযত 
থাকতে বাধ্য হয়। তারা যে কোনো পূরুষের সঙ্গেই ব্যভিচার করতে পারে, 

কুখীসত রূপবান বৃদ্ধ অর্থাৎ পূরূষ হলেই হল। প্রেমিক পদরূষকে নিযে মজা 
করতে নারীরা খুব পারঙ্গম+ তাদের নিয়ে খেলা করতে তাদের খুব আনন্দ । 
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লোকসমাজ তাদের মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে কোনোভাবেই নারী সম্পরকে এ 
ধরনের মানাসিকতার প্রকাশ ঘটান নি। মনু-ভণচ্মের উত্তির প্রাতধহনি যেন। 

সন্ন্যাসণ, ধূর্ত) শেয়াল ও দুজন দ্টার কাহনতে আবার বলা হয়েছে, 
সব নারী সব যাদু জানে । দরকারমতো এরা পুরুষকে হাত করে। নারণীর 
প্রাত বোশ আসন্ত হতে নেই, নারীর বদ্ধ তে নেই। কেননা, মধু 
[তিষ্ঠাঁত বাঁচি যোঁষতাং হারয়ে হালহলং মহান্বিষম । ছলনা বোকামি আতলোভ 
অসাধতা নির্মমতা মিথ্যাচার দূঃসাহস প্রীত দোষ নারীর স্বভাবের মধোই 
থাকে। 

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ গঞ্জে এক পূং্চলী স্তীর কথা আছে। দেবার মাম্দিরে 
পুজো 'দিয়ে সে প্রার্থনা করেছিল, তার স্বামী যেন অন্ধ হয়ে যায়ঃ কি করনে 
অম্ধ হবে তার পদ্ধাতও জানতে চেয়েছিল । স্বামী অন্ধ হয়ে গেলে সে অন্য 

পুরুষের সঞ্চে নিাশ্ন্তে মিলিত হতে পারবে। নারীর নির্মম স্বভাবের 
অমানাবক 'দিকঁটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে৷ 

বোকা ছুতোর গঙ্জেপে অবশ্য বিষুশমাঁ পরাশরবব্যাসবেদ-কুরুবংশ-পাপ্ডব 

প্রীতির উল্লেখ করে বেশ সাহসের পাঁরচনন দিয়েছেন । এখানে নারীর 
ব্যাভারের আরও বীভৎস উলঙ্গ প্রকাশ দেখিয়েছেন বষুণমাঁ। একজন কাম 

আসন্তা নারী লজ্জাহীনতার শেষ স্তরে না নামলে এ ধরনের আচরণ করতে পারে 

না। অবশ্য কাঁহনরীট বলা হয়েছে খুব লঘু চালে, পাঠক বেশ কৌতুক উপভোগ 
করেন । 

এক ছিল ছৃতোর। তার বৌয়ের স্বভাব-চাঁরন্র মোটেই ভালো ছিল না। 

নানা লোকে নানা কথা বলত। ছতোর ভাবল, বৌকে পরাঁক্ষা করতে হবে। 

[কত্ত পরীক্ষা করবে কেমন করে ? 

এইখানে বিষ্ুশনাঁ কিছ: দার্শনক কথা বলেছেন, সুভাষত 'লিখেছেন। 

[তান বলেছেন, নদী বংশ সাধুপুরুষ ও মেয়েদের পাপাচরণ পরাক্ষা করতে 
নেই। পাণ্ডবদের জন্ধরহস্য জানতে চাওয়া উচিত নয়, কেননা তারা ক্ষেত্রজ। 

শধু কি তারা ? 
বসোবীষেধিপন্নাম ভজত মানমৎসাযতনয়াং 

তথা জাতো ব্যাসঃ শতগুণনিবাপঃ কিমপরম:। 
স্বয়ং বেদান ব্যসাঞ্ছমিতকুরুবংশপ্রসাঁবতা 

স এবাভুচ্ছীমানহহ 'বিষমাঃ কর্মগতয়ঃ | 

এর পরেই সমগ্র নারীজাত সম্পর্কে তান বলেছেন, আগন যাঁদ শীতল হত, 

চাঁদ যাঁদ উত্তপ্ত হত, দূর্জন মানুষ যাঁদ 'হিতৈষী হত, তবেই নারীরা হত সতা। 

সবগুলি িশেষণই অসম্ভব । নারার সতীত্বও অসম্ভব! 
যাঁদ স্যাৎ পাবকঃ শীতঃ প্রোণ্ো বা শশলাঞ্থনঃ। 
স্খণাং তদা সতীত্বং স্যাদ্ যাঁদ সাদ:জনো 'হতিঃ ॥ 
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আবার ছংতোরের কাহিনী শুর্ হল। 
ছুতোর ঠিক করল, সে বৌকে পরাক্ষাই করবে। এই নাভেবে সে বৌকে 

বলল, সকালে আম অনেক দরের গাঁয়ে যাব। সেখানে আমাকে কয়েকদিন 

থাকতে হবে। বোঁশ করে খাবার 'দিও, লাগবে । 
এই কথা শনে বৌ মনে মনে খুব খুশি হল। ভালো করে খাবার 

বানিয়ে দিল। ভোরবেলা উঠে ছতোর বাঁড় থেকে রওনা দিল। একটু 

পরেই বৌ তার প্রোমকের বাঁড় গিয়ে বলল, ও দর গাঁয়ে চলে গিয়েছে । 
সবাই ঘুমিরে পড়লে রাঁত্তরে আমার বাঁড়তে আসবে । 

ছহতোর সারাদিন এঁদক-ওদক ঘ:রে সম্ধোবেলা অন্য দরজা 'দিয়ে বাঁড় 
ঢুকে ঘরে খাটের তলায় ল:কয়ে থাকল । 

রাঁত্তরে প্রোমক এন খাটের ওপরে বসল। খাট্রে নিচে ছুতোর রাগে 
ফুলতে লাগল । ভাবল, দুজনে যখন খাটের ওপরে একসঙ্গে ঘূমোবে তখন 
দুজনকেই কেটে ফেলব । 

বৌ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে 'দিল। খাটে উঠতে যাবে, এমন সময় 

ছুতোরের গায়ে তার পা লেগে গেল । ব্ঝতে পারল, ছুতোর 'নচে লুকিয়ে 
প্লয়েছে। 

থাটে বসে বৌ বলল, আমাকে ছোঁবেন নাঃ কেননা আমি সতী নার? 
আমি পাতব্রতা । যাঁদ কিছ করেন তবে শাপ 'দিয়ে ভস্ম করে দেব । 

তাহলে আমায় ডেকে আনলে কেন ? 
বো বলল, আজ সকালে চণ্ডাীমান্দরে গিয়েছিলাম । মা চণ্ডী বললেন, 

ছুতোর বৌ? তুই আমার ভন্তঃ “কত্ত কিছ; করার নেই মা? ছয় মাসের মধ্যেই 
তুই গবধবা হাব। তোর 'বাধালাঁপ । 

আম বললাম, তুমি আমায় এই বিপদ থেকে বাঁচাও । তুমি সব পার। 
একটা উপায় বল, যাতে আমার স্বামীর একশ" বছর আয় হয়। তখন মা 
চণ্ডপ্ন বললেন, একটা উপায় আছে । যাঁদ আজকে পর-পুরষের সঙ্গে একসঙ্গে 
ধিছানায় থাক, তবে স্বামীর 'িবপদ কাটবে, সেই বিপদ গিয়ে পড়বে 
পর-পুরৃষের ওপরে । তাই আমি আপনাকে আমার ঘরে ডেকে এনোছি। তাই 
ঘা করতে মন চার করুন । দেবার কথা মিথ্যে হবে না। নু 

এই কথা না শুনে ছুতোর আনন্দে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল। 
বলল, আঃ) তুমি সাঁত্যকারের সতী । আমার জন্য তুম এত করছ? আর 
আমি দিনা নানা লোকের কথায় তোমায় সন্দেহ করোছলাম 2? আর ভাই 
তুম তো মহান মানুষ, অনেক পণ্য করোছিলাম তাই তুমি আমার ঘরে 
আজকে এসেছ । তোমার দয়ায় আমি একশ' বছর পরমায়ু পেলাম । 

ছুতোর আনন্দে নাচতে লাগল । 

এই কয়াট লোককথা ঠিক পণ্চতন্তের মেজাজের সঙ্গে মেলে না। 
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আন.মানিক ছাদশ শতকের শুকসপ্তাতির কাহনণ হলে সামঞ্জস্য থাকত। 

আর শহকসপ্তাতর দুটি কাহিনীর সঙ্গে এর আশ্চর্য মিলও রয়েছে । 
পণুতদ্তের যে উদ্দেশ্য তার সঙ্গেও এই ধরনের গঞ্জের বিশেষ কোনো 
মিল নেই। মনে হয় যেন আরোপিত। প্রমাণ করবার উপায় নেই, 
কিন্ত; সন্দেহ জাগে এই গজ্পগাল কি পণুতন্ত্ের আঁদ সংকলকের? না 
পরব্তাকালের কোনো কথক এগুলি পণ্তন্তের মধ্যে ছুকয়েছেন। এই 
গজ্পগ.ির মধ্যে লোকশিক্ষারও তেমন কোনো উপাদান নেই । অথচ পণতদ্বে 
লোক শিক্ষার বিষয়টিকে বারবার সুস্পন্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । 

লোকসমাজের মৌখিক সম্পদকে সংকলন করে সম্পাদনা করবার সময় এই 
ধরনের কিছ পরিবর্তন ঘাঁটয়েছেন 'বিঞুশম কিম্তু তবুও পণ্চতদ্ত্র মূলত 
লোককথার এক অনন্য উজ্জল সংগ্রহগ্রন্থ । 

উইলিয়াম নরম্যান ব্রাউন ১৯১৯ খটীস্টান্দে জানলি অব আমোরকান 
ওরিয়েন্টাল সোসাইটি" পাত্রকায় দ্য পণ্তম্ত্র ইন মডান ইশ্ডিয়ান ফোকলোর" 

নামে একট প্রবন্ধ লেখেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের লোককথা সংগ্রহ-লর 

সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে ব্রাউন দেখান, পণ্গতদ্দের অন্তভূর্ত অসংখ্য 
লোককথা কভাবে ছাঁড়য়ে রয়েছে ভারতীয় লোকসমাজে ৷ যাদের কাছ থেকে 

এগুলো সংগ্রহ করা হয়োছিল তারা নিরক্ষর গ্রামবাসী, অনেকেই গ্রামের 
চৌহদ্দির বাইরে যান 'নিঃ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না, 
বৃহত্তর জনজীবনের ঢেউ তাদের প্রভাবিত করোন। এইসব গ্রামশণ মানুষের 
মধ্যে আগদবাসী জনগোত্তীর লোকও রয়েছেন যারা ছিলেন আরও প্রত্যন্ত 
অণ্চলে । সংস্কৃত পথ পণ্চতন্ত্র তাদের নাগালের বাইরে ছিল, কথকের মাধ্যমে 

প্রচারিত হওয়ারও কোনো সুযোগ ছিল না। এই সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়, 
পণ্ণতন্বের লোককথাগ.লি প্রাচীন কাল থেকেই লোকসমাজে প্রচারিত ছিল” 
ধিষুণ্মাঁ সেগল সংগ্রহ করেছিলেন । মৌখিক এঁতহ্যের পথ বেয়ে আজও 

নিত্দর 'বিচ্ছি্ন গ্রামীণ মানষের মধ্যে এইসব গজ্প শুনতে পাওয়া যাবে 
মংহত জনগোষ্ঠী সাংস্কীতক এীতহ্যকে সহজে ভূলে যান না। 

পঞ্চতন্ত্রে পশুকথ। 

পণ্গতন্মের ৮৪ট লোককথার অর্ধেক হল পশকথা। সংকলক নাতশিক্ষার 
জন্যই গল্পগুলো বেছেছিলেন। আর পশুকথাই হল নীতাশক্ষার সবচেয়ে 
'্সন্দর ও হাদয়গ্রাহী মাধ্যম । শিশুমনভ্তত্ব সম্পর্কে গভার জ্ঞান ও ব্যাপক 
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অভিজ্ঞতা ছিল 'বিষুশমরি, তাই তান এই সঠিক সংকলন করতে 
পেরেছিলেন। 

পঞ্চতন্ঘের মিতভেদ-এ ১৭টি, মিন্লপ্রাপ্তিতে 8টি, কাকোলকীয়ততে ১০টি, 
লক্ধপ্রণাশ-এ ৮টি এবং অপরীক্ষিত-কারক-এ ৩টি পশুকথা রয়েছে। এই 
৪২টি পশুকথা রূপ-রপীতি-পান্তপান্রীতে নিটোল পশকথা। অন্যান্য 
লোককথায়ও অসংখ্য পশ-চরিন্র এসেছে, 'কিম্তু সেখানে মানুষ ও পশ-চরিন্র 
মিালিতভাবে রয়েছে । পশুকথার মেজাজ সেখানেও লক্ষ্য করা যাবে। 

পঞ্চতদ্ঘের পশুকথার একটি 'বশেষত্ব রয়েছে, ঈশপের পশহকথার সঙ্গে 
এই 'বিষয়ে পণ্চতণ্তের মৌলিক তফাৎ ঘটে গিয়েছে ' সংকলক হিসেবে এখানে 
বিষুণমমা আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। অবশ্য, একথাও মনে রাখতে হবে, 
ভারতীয় উপ-মহাদেশের পশ-কথায় এই বশেষ গুণাট সার্বকভাবেই লক্ষ্য 
করা যায়। 

ঈ্গপের পশুরা নিতান্তই পশ;, দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। তারা পশুর 
মতোই স্বাভাবিক আচরণ করে। এদের কথা ও আচরণের মধ্যে পশুপাখি 
চরঘ্রের নিজস্ব বৌঁশষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু পণ্চতশ্ঘের সমস্ত পশপাখি 
মানুষের চারত্রের প্রতীক ও রূপক হসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হর্নস্টেইন 
সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন, 1176 8101707815 178৮০ ৪11 
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পণতম্ত্রে কয়েকাট পশুকথার প.নরাবাত্ত ঘটেছে। 'মন্রভেদ-এর 
'বানরের দল ও সংচীমুখ' পশকথা এবং ল্ধপ্রণাশ-এর “বানর ও চড়ুই বৌ? 

মিন্রভেদ-এর “ঁসংহ উট ও কাক' পশকথা এবং ধসংহ শেয়াল ও উট? ; 
মিত্রভেদ-এর “অনাগতাঁবিধাতা” পশনকথা এবং অপরাক্ষত-কারক-এর “শতবুদ্ধি” 
প্রায় একই ধরনের কাহনী, _নর্গীতকথা ও কাঁহনশীবন্যাসে তেমন কোনো 
পার্থক্য নেই। 

পঞ্টতন্তের কথাম:খম৮এর পরেই শুর: হয়েছে মিত্রভেদ তন্ন । মিন্রডেদ- 
এর ভুমকার কাঁহনশীটি বাঁণক-সঞ্জীবক-পিঙ্গলক-করটক-দমনকের কাঁহনী। 
কিন্তু তম্তাটর প্রথম শ্লোকটি পশুকে 'ঘিরে, কাঁহনীটি সঞ্জবক-পপংগলককে 
ঘিরে । 

বর্ধমানো মহান স্নেহঃ সিংহগোব্যয়োর্বনে । 
পিশুনেনাতিল খ্বেন জদ্বূকেন িনাশিত £ ॥ 

ভূমিকার পরে যে প্রথম কাহিনপীট শুর: হল সোঁটও পশহকথা, খেশটা- 
খুলে-যাওয়া বানরের গঞ্প। 
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পণতন্তের শেষ তন অপরাক্ষত-কারকও শেষ হয়েছে কাঁকড়া-সাপ 
পশ.কে 'দিয়ে। পঞ্চতন্বের শেষ শ্লোকাটও পশুকে নিয়ে, 

আপ কাপুরুষো মার্গে দ্বিতীয়ঃ ক্ষেমকারকঃ | 
কর্কটেন 'ছ্বতীয়েন জীবতং পরিরাঁক্ষিতম: ॥ 

পণ্চতন্দের অনেক পশ-কথায় গভপর দার্শীনক তত্ব ও জঈবনবোধ প্রকাশিত 
হয়েছে। আহিংসার জয়, আহিংসা নিয়ে বাড়াবাঁড়। স্বদেশান:রান্ত, 
কুপমণ্ড্কতা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে পশ-কথার মাধ্যমে । 

1বদেশ সম্পর্কে 'তস্ত অভিজ্ঞতা ও স্বদেশভূমির প্রতি আকর্ষণের হেতু 
সম্পর্কে একটি সুম্দর পশুকথা রয়েছে পণ্টতদ্তে। পশুকথাটির অনুভূতি 
আজও সমানভাবে সত্য। চিরকালীন আবেদন থাকে বলেই লোককথা 
আন্তজিতিক ও সার্বজনীন মানাসকতার প্রাতভূ হয়ে এরীতহ্যের মধ্যে দিয়ে বেচে 
থাকে । 

এক যে 'ছিল কুকুর। সে যেখানে থাকত, সেই এলাকায় একবার দেখা 'দিল 
ভীষণ দুভিক্ষ। খাবার নেই, িদের জবালায় সবাই শুকিয়ে যাচ্ছে। 
অনেকদিন ধরে চলল সেই দভিক্ষ। আর তো পারা যায় না! এমন সময় 
কুকুর শুনল, এ অনেক দরের দেশে কোনো অভাব নেই; প্রচুর খাবার সেখানে । 

এমানতেই গলা শুকিয়ে রগ্নেছে কুকুরের, পেট গিয়েছে টুকে । আর সেই দূর 
দেশের কথা শনে তার গদে গেল আরও বেড়ে। কুকুর রওনা দিল দূর 
দেশের পথে । 

মস্ত শহর। অনেক বাঁড়,। অনেক লোকজন । না, যা শুনেছে তা মধ্যে 

নয়,_-প্রচুর খাবার । কুকুর ঠাঁই পেল এক বাড়তে । তাদের ফেলে-দেওয়া 
খাবার খেয়ে দাব্য 1দনরাত কাটছে তার। অজ্প 'দনের মধ্যেই কুকুর বেশ 
মোটাসোটা হয়ে উঠল । 

কিন্তু একটা বিপদ । বাড়ির বাইরে গেলেই অন্য কুকুর তাকে তাড়া 
করত, বাগে পেলে কামড়ে 'দিত, কখনও কখনও বেকায়দায় পড়ে গিয়ে সে 

ক্ষতাবক্ষত হয়ে যেত। অথচ বাড়ির মধ্যেই ক সবসময় থাকা যায়ঃ ব্দদী 

জীবন ক আর ভালো লাগে ? 
এমনি করে ফিছদিন কাটল । শেষকালে কুকুর ভাবল, অনেক হয়েছে, 

আর নয়। আমার স্বদেশই ভালো । দুভিক্ষ হোক, কষ্ট হোক,-তব, 

নিশ্চিন্তে তো থাকতে পারব। এত আতঙ্ক আর ভালো লাগে না। সেখানে 
আর যাই হোক কেউ রন্ত ঝরায় না। আমি দেশেই ফিরে যাব। 

দেশে ফিরে এল সেই কুকুর। বিদেশ থেকে 'ফরেছে কুকুর,_আত্মীয়রা 
আপনজনকে জিজ্ঞেস করল, বিদেশের গজ্প বলো । দেশটা কেমন ? মানুষজন 
ক করে? তাদের খাওয়া-দাওয়া কেমন £ আচার-ব্যবহার কেমন? নতুন 
দেশঃ খুব জানতে ইচ্ছে করছে । 
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কুকুর আস্তে আস্তে বলল, সে দেশের কথা আর 'কি বলব ! 
সুভক্ষ্যাণি 'বচিন্রাঁণ 'শিথিলাশ্ৈব যোঁষতঃ। 
একো দোষো 'বিদেশস্য হজাতির্ধদ বিরধ্যতে ॥ 

[বিদেশে স্বজাতিই হল শর্,-ঈষহি কি এর কারণ ? এ অভিজ্ঞতা পণ্চম 
শতাচ্দীর, এ অভিজ্ঞতা বংশ শতাম্দীর । 

পণ্চতশ্বের লোককথাগহাঁলর অন্তর্নিহত ভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 
আঁধকাংশ গঞ্পেই ফুটে উঠেছে সাধারণ গ্রামীণ মানষের হাহাকার-বেদনা- 
তস্ততা-ব্যর্থতা-কাল্না-প্রীতকুল জীবনসংগ্রাম-প্রতিহিংসা-প্রাতরোধ ও অসহায়তা। 
এসব আঁভিজ্ঞতা তো লোকসমাজ ছাড়া অন্য কোনো সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের 
পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়! নাঁলবণণ শগাল, তিনাট মাছের কাঁহন?, 
সত্যবাদী যুধিষ্ঠর। সংহচমবিত গাধা, বিশ্বস্ত বেজ, দুমখো পাখি, 
সহম্রবাম্ধর 'বপদ, বোকা হাতি, শেয়ালছানার বড়াই, সমন্রশাসন গুভৃতি 
নীতিকথার অন্তার্নীহত বন্তব্ই প্রমাণ করবে পণ্চতন্রের 'কাঁহনীগ:লির প্রকৃত 
উৎসস্থান কোথায় ? 

পিলপের নীতিকথা 

দিপিলপে নামটির মধ্যে রহস্য রয়েছে । অনেকে মনে করেন, 'বিষুশমরি পণ্চতদ্জুই 
ধবদেশে পিলপের নামে প্রচারিত হয়েছে । এ নাম সংস্কৃত ভাষায় নেই। 
[বদ্যাপতি-_বিদপাই--িলপে এইরকম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 
হতে পারে, কিন্তু এর পেছনে কিছুটা কন্টকঙ্গনা রয়েছে। নামের রহসা 
আজও উদ্্ঘাটিত হয়নি । 

অথচ 'িপিলপের নামে যে নীতিকথা আরব-দ.নিয়া ও ইউরোপে প্রচারিত 
হয়েছিল, তার অনেক কাণহনগ রয়েছে পঞ্চতন্মে। আবার এমন এমন অনেক 
কাহনী রয়েছে যা পণ্তন্তে নেই। পণ্তন্তে কাহনগগুলো যেমন একটি 
মালায় গাঁথা রয়েছেঃ 'পিলপের নীঁতিকথায়ও সেইভাবে আছে, যাঁদও 
কথামুখটির সত্গে কোনো মিল নেই। সেখানে রয়েছে অন্য একটি 
স্বতন্ত্র কাহনী। 

প্রাচীন ভারতবর্ষে কোনো কাব্য-প্রাণ জনাপ্রয় হলে তার অনুসরণে 

একই ধরনের অনেক কাব্য-পুরাণ 'লিখিত হত। এর অসংখ্য উদাহরণ 
রয়েছে । পণতন্বের জন্নীপ্রয়তার কারণে যেমন হিতোপদেশ রচিত হয়োছল । 

মনে হয়ঃ পণ্চতন্তের আদর্শে পিলপের নীতিকথা 'লাখত হয়। তবে এর 
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প্রচার বেশি হয়োছল ভারতবর্ষের বাইরে । আর অন্য ভাষীদের উচ্চারণে 
সংস্কৃত নামটি বকৃত হয়ে 'পিলপে হয়ে যায়। এত বোশ পরিমাণে বিকৃত 
হয় যে আজ আর আসল নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এটাও 

অনমান। 'ক্ত; গছ লোককথা অন্য কোনো 'লাখত গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে 
না বলেই 'িলপের নীঁতিকথা সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করতে হচ্ছে । 

িলপের নাতকথাকে ঘিরে একাঁট “ীতহাঁসক' কাহনী রয়েছে। 

পারস্যের বাদশাহ ছিলেন নাসরবান। তান পণ্চম শতাব্দীর মানুষ । 
শিলপের নাঁতিকথার নাম তখন ছাড়িয়ে পড়েছে চারদিকে । বাদশাহের ইচ্ছে 
হল, 'তানও সেগুলি পড়বেন। এক সভাসদকে পাঠালেন ভারতবর্ষে । 
[তান এই নীওকথার পাঁথ সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন পারস্যে । কিন্ত: সভাসদ 
ভারতবর্ষে এসে দেখলেন, পথ নিয়ে যাওয়া বড় সহজ নয়। ভারতীয় 
পাণডতসমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল ও ঈর্াপরায়ণ। তাদের এ্রীতহ্য অন্য দেশে 
চলে যাবে 1কংবা অন্য ভাষায় অনূদিত হবে এটা তারা সহজে ঘটতে 'দতে চান 
না। কিন্তু সভাসদ এসেছেন সুদূর পারস্য থেকে বাদশাহের আদেশ বহন 

করতে । তিনিও সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সভাসদ এমন একটি পদ্ধতি 
প্রয়োগ করলেন যার কাছে অনেক মানুষই নত হতে বাধ্য, রক্ষণশশলতাও 
সেখানে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তান প্রভূত অর্থ-সম্পদ উৎকোচ 

দলেন। কাজ হল। অন্য কেউ জানল না, একজনকে বশ করে গোপনে 
1তাঁন সেই পথ 1নয়ে পাড় দিলেন পারস্যে। এর পরেই মধ্যপ্রাচ্যের বহু 
ভাষায় সেই নাঁতকথা অন.বাঁদত হল আর সেখান থেকে গেল ইউরোপে । 

এই কাহনীর মধ্যে িছটো নাটকীয়তা থাকলেও পণ্চতন্ব্রের ব*বজয়ের সঙ্গে 
এই কাহিনীর 'মিল রয়েছে । ইউরোপের পাণ্ডতেরা একসময় বলতেন, বাইবেল 
ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ নাক পলপের নীতিকথার মতো প্রচারত হয়নি । 
এতেই সন্দেহ হয়, পিলপের নশতিকথা নামে যা প্রচারিত হয়োছিল আসলে ত 
পণ্তন্ত্র। 

আবার সন্দেহও জাগে এর কথাম:খের কাহিনীতে । এক রাজা ক্বপ্নে 
দেংলেন, এ ীবশেষ স্থানে গুপ্তধন লুকনো রয়েছে । সেই গ:পগ্তধনের মধ্যে 
তান পেলেন মণি-মবস্তোখাঁচত একাঁট কৌটো। তার মধ্যে রয়েছে এক টুকরো 
রেশমী কাপড়, তার ওপরে লেখা কিছ বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানগভ* প্রবাদবাক্য | 

এই প্রবাদবাক্যগুীলর রহস্য উদ্ঘাটন করলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ, তার নাম 

পিলপে। প্রবাদগযীল ব্যাখ্যা করবার জন্যই 'িপলপেকে কাহনীর মালা 

গাঁথতে হল। অসংখ্য কাহিনী বলে চললেন পিলপে । এই কথান]খের সঙ্গে 
পণতন্তের কোনো মিল নেই। তবে িলপের নীঁতিকথা যে পণঞ্তন্তের 

সমনসীমায় রচিত হয়োছল তার প্রমাণ াীলেছে পারন্যের বাদশাহের 
প্রাসঙ্গক নাম-ব্যবহারে 
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ধপলপের নীঁতিকথার একটি মৌলিক শিক্ষা হলঃ ভালোবাসাই শান্তর 
উৎস। এই নাীঁহকথাগৃলি খুব স্ধক্ষপ্তঃ প্রয়োজনের আতিরিন্ত কোনো 
বাক্য নেই, কাঁহনী-বন্যাসে জাঁটলতা সৃষ্টি করা হয়নি, সব পান্রপান্তীর 

কথাবাতাঁ আচার-আচরণ সাদামাঠা । কিন্ত; নীতীঁশক্ষার বিষয়টি কোনোভাবেই 
উপেক্ষা করা হয়নি। এমন কোনো লোককথা নেই যা স্প্ভাবে 
লোকশিক্ষা দেয় না। গ্রন্থটির উদ্দেশ্য প্রতক্ষ। সব গল্পই লোকসমাজের 

মৌখিক এীতহ্য থেকে সংগৃহীত, নস্্পাদক শুধু কাহনীর মালাটি 
গেথেছেন । 

পলপের নাঁতকথার কয়েকটি উজ্জ্বল দীপ্ত দস্টান্ত পাঠককে 
ধবাস্মত করে। সরাসার গল্প বলবার ভাঙ্গ 'িলপের বোৌশিষ্ট্য । কোনো 

ভাঁণতা নেই। লোকসমাজের ভাঙ্গিট পরোপহার রক্ষিত হয়েছে । 
বাজপাখি ও মুরগী । একাঁদন এক বাজপাঁখ এক মুরগীকে বলল, তোমরা 

বড় অকৃতজ্ঞ, উপকার স্বীকার কর না। তোমাদের কত ভালো ভালো খাবার 
দেওয়া হয়, থাকতে দেওয়া হয় কত সুন্দর ঘরে । শেয়াল যাতে রাতের 

আঁধারে তোমাদের মেরে ফেলতে না পারে তার জন্য প্রভূ তোমাদের 
ঘরকে মজব্ত করে গড়েছে । আর প্রভু যখন তোমাদের ধরতে যায়, আদর 

করতে চায় তখন তোমরা ডাক ছেড়ে ছুটে পালাও। আর দেখ, তোমাদের 
মতো এত সুযোগ আমি পাই না। তবুও মান, যখন আমাকে ধরে, 
আদর করেঃ তখন আমি পালাই না, আদর 'ন। বনে-জঙ্গলেমাঠে 

[শিকারের সময় আ'ম তাই ওদের সাহায্য কার । তোমরা এমন কর কেন ? 
গলা নিচু করে মুরগী বলল, তুমি ভাই যা বললে তা খুব সাঁত্য। 

হ্যা, সত্য কথাই বলেছ । কন্ত; বন্ধু, মনে করে দেখতো, তুমি কোনো'ঁদন 
আগুনের মধ্যে ঝলসানো বাজপাঁখ দেখেছ না । আমরা যে নাত্যদিন 
অনেক অনেক মুরগীকে আগনে ঝলসাতে দেখোঁছি। 

এই লোককথাঁট মধ্যপ্রাচ্যের অনেক আঁদবাসী গোষ্ঠী, ভারতের উত্তর- 

পূবগুলের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া "গিয়েছে । 
দয়ালু রাজা । এক রাজা ছিলেন। 'তান 'ছিলেন খুব 'নগ্ঠ:র। 

একদিন ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, বনের একটা শেয়াল 
তাড়া করেছে একটা মূরগীকে। ঠিক সেই সময়ে একটা কুকুর তাড়া করল 
সেই শেয়ালকেঃ কামড়ে ধরল শেয়ালের পেছনের পা। শেয়াল কোনোরকমে 
বেচে গেল, 'কন্তু খখ্খড়য়ে চলতে লাগল । তার গর্তে টুকে গেল। কুকুর 
অন্য পথে হাঁটা 'দিল। এমন সময় একটা লোক কুকুরকে দেখতে পেয়ে 
পাথর ছুড়ল, পাথর লাগল কুকুরের মাথায়, মাথা গেল ফেটে। এমন 
সময় সেখান দিয়ে ছুটে যাঁচ্ছল একটা ঘোড়া, মানুষটার সঙ্গে 
ধাকা লাগল, মাঁড়য়ে দিল মান:ষটার পা। একটু পরেই ঘোড়ার পা 
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পড়ল একটা পাথরের ওপরে, পিছলে গেল পেছনের পা, ঘোড়ার পা গেল 
ভেঙে। 

রাজা বলে উঠলেন, হায়! এসব ঘটল যেন আমায় শিক্ষা 'দিতে। 
বুঝতে পারলাম, তাদের কপালেই 'বিপদ ঘটে যারা অন্যের ক্ষত করে । 

সেইদিন থেকে রাজা খুব দয়ালু হয়ে গেলেন, মানষের ওপর আর 
অত্যাচার করতেন না। সব মানুষকে ভালোবাসতেন । 

বাঘের মূখে কালো কালো দাগ কেন। এক বনে গাছের নিচে বসে 'ছল 
এক খরগোশ । পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক বাঘ। তাকে বসে থাকতে দেখে বাঘ 

বললঃ এখানে বসে বসে কি করছ ? 

খরগোশ বলল, দাদুর ঘণ্টা পাহারা 'র্চ্ছি, বসে রয়েছি কেউ যাতে চুঁব 
করে পালাতে না পারে। 

বাঘ বলল, কোথায় সেটা 2 
এ ওপরে, খরগোশ চোখ তুলে পাশের একটা গাছের ডাল দৌখয়ে দিল । 

সেখানে ঝুলে রয়েছে লম্বা-মতন কালো একটা 'কি যেন। 
খরগোশ বাধের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার যাঁদ ইচ্ছে করে তবে 

ঘণ্টাটা বাজাতে পার। কি স্ম্দর যে শব্দ হয়! কিন্তু ঘণ্টা বাজাবার 

আগে আমাকে দুরে সরে যেতে হবে। বাবা» যা শন্দ হয় না! 
কানে তালা লেগে যায়, চোখ থেকে জল গাঁড়য়ে পড়ে । 

বাঘের খুব ইচ্ছে হল, ঘণ্টাটা একবার বাঁজয়ে দেখে। বাঘ উঠছে 
গাছে। খরগোশ লাফয়ে লাফিয়ে অনেক দূরে চলে গেল । বাঘ পেছন 

রে দেখল, খরগোশকে আর দেখা যাচ্ছে না। বাঘ ঘণ্টার কাছে 'গয়ে 

সামনের ডানাঁদকের থাবা তুলল । গায়ের জোরে থাবা বসাল সেই ঘণ্টায় । 
ঘণ্টা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ওটা তো আর ঘণ্টা ছিল না। ছিল 

একটা মৌচাক। শত শত মৌমাছি বাঘকে 'ঘিরে ধরল, কামড়াতে লাগল; 

মুখেই বেশি হুল ফোটালো। বাঘ ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে প্রায় 

পড়েই গেল গাছের নিচে । 
বাঘের মূখে মৌমাছির কামড়ে কালো কালো দাগ হয়ে গেল। সেহদন 

থেকেই সব বাঘের মুখে অমন কালো কালো দাগ । 
ভারতের টোডা, মারিয়া, ভিল ও ধোবা আদিবাসীদের খুব 'প্রয় 

পশ.কথা । 
ভারতীয় লোকসমাজে পরীকথার স্ম্ধান খুব বেশি পাওয়া যায় নাঃ যেমন 

পাওয়া যায় ইউরোপে । পলপের নাঁতিকথায় একটি পরীকথা রয়েছে । 

গ্রাছে গাছে থাকত পরীরা। কিন্ত রোদে-বৃষ্টিতে বড়ই কম্ট। তাই 
তারা ঠিক করল, তারা গাছে বাসা বানাবে। কয়েকটি পরী গেল গভীর 
বনে, শ্ত-মজবূত গাছ দেখে সেখানেই গাছের ডালে বাসা তোঁর করল। 
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কয়েকটি পরী বলল; গভীর বনে যেতে যাব কেন 2 গাঁয়ের পাশে ফাঁকা 

মাঠে এ যে একটা গাছ রয়েছে, ওখানেই বাসা বাঁধব। গাঁয়ের লোক খেতে- 
পরতেও দেবে । 

এক রাতে শুরু হল ভীষণ ঝড়। হাওয়ার দাপটে সব যেন ওলটপালট 
হয়ে যেতে লাগল । গাঁয়ের পাশে ফাঁকা মাঠের মধ্যে গাছ গেল উপড়ে, 
পরীদের বাসা গেল ভেঙে, তারা হল গহহীন। 

ঘন বনের মধ্যে ঝড় তেমন সুবিধে করতে পারল না, গাছে-গ্রাছে হাওয়া 
বাধা পেল। বনের পরণদের বাসা গেল বে*চে । তারা গৃহহীন হল না। 

তারা বলল, সবার উচিত বনভুমির মতো একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, 
একা থাকলেই বিপদ । তোমরা ছিলে একটা গাছের বাসায়, একা গাছ বিপদ 
রখতে পারল না, উপড়ে গেল। একা থাকতে নেই, তাতে শান্ত কমে। 

সবাই একসঙ্গে থাকলে শান্ত বাড়ে । 
দিলপের নীতিকথার মূল শিক্ষা হল, ভালোবাসাই শান্তর উৎস, বন্ধ 

শান্ত বাড়ায় । একাট সুম্দর পশ.কথায় এই ভাবনা রূপ পেয়েছে । 
অনেক কাল আগে এক বনে 'ছিল চার বন্ধু । ছাগল, কচ্ছপ, ইশ্দুর ও 

কাক। একদিন সকালে তিন বন্ধু বেশ চিন্তায় পড়ল। রোজ সকালে তারা 

একটা পাহাড়ী ছোন্র নদীতে এসে দেখা করত। গল্পগুজব করত । কিন্ত 
আজ তো ছাগল আসেোনি। কাক উড়ে গেল তক্ষুনি। একটু পরে দূর থেকে 
উড়ে এসে বলল, বম্ধ্ ব্যাধের ফাঁদে আটকে পড়ে রয়েছে । 

ই*দ্র বলল, ফাঁদের দাঁড় আমি কেটে দেব। 
কাক বলল, আঁম তোমায় সেখানে 'নিয়ে যাব। চল । 
ফাঁদের কাছে নেমেই ইশ্দূর ধারাল দাঁতি 'দয়ে শস্ত দাঁড় কাটতে লাগল । 

শেষ দাঁড়টা কা১তে বাকি রয়েছে, এমন সময়ে সেখানে গৃটিগ্াটি এসে পেশছল 

কচ্ছপ । 

ছাগল আঁকে উঠে বললঃ বম্ধ্, তুমি আবার কেন আসতে গেলে ? এক্ষ:ন 

হয়তো ব্যাধ চলে আসবে । তুমি পালাবে কেমন করে ? 
কচ্ছপ বলল, আমার জন্য ভাবছ কেন £ 'বিপদ ঘটতে পারে ঠিকই, কিন্তু 

তাই বলে বন্ধুর অসময়ে তার পাশে আসব না ঃ কিযে তুমি বল? 
এই কথা বলতে বলতেই ব্যাধ সেখানে এসে গেল। ছাগল 'তাঁরং করে 

লাফিয়ে দৌড় দল, কাক উড়ে গেল, ইদুর গেল গর্তে ঢুকে । আর কচ্ছপ 
একটু এগিয়েছে, ব্যাধ তাকে ধরে ফেলল । তাকে থলের মধ্যে ভরে রাখল । 

ছাগল পালিয়ে যেতে ব্যাধ খ:ব রেগে গেল, কিন্তু যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট 
হল। আজকের 'দিনটা তো আর অনাহারে থাকতে হবে না। 

তিন বধ আবার একসঙ্গে হল। সবার মনেই খুব দঃখ। তবু ছাগল 
বললঃ কেদে তো কোনো লাভ হবে না। বম্ধূকে তো আব ছাড়ানো যাকে 
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নাঃ একটা উপায় বের করতে হবে। খুব তাড়াতাঁড়। আমার মাথায় 
একটা বুদ্ধি এসেছে, হয়তো বম্ধকে বাঁচাতে পারব। 

সবাই সেই বাদ্ধর কথা শুনল, মত দিল । 

একটু পরেই ব্যাধ দেখতে পেল, বেশ কিছুটা দূর 'দয়ে একটা ছাগল 

খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে । সে জোরে হাঁটতে পারছে না। ব্যাধ ম.খ-বাঁধা 
থলেটা সেখানে নামিয়ে রেখে ছাগলের 'দিকে দোড়ে চলল । ভাবল, খোঁড়া 
ছাগলকে ধরা এমন 'িছ- শন্ত হবে না। 

ছাগল ব্যাধকে বেশ কাছাকাছি আসতে 'দিল। এমন ভাব করে রয়েছে 
যেন ব্যাধকে দেখতেই পায়নি । 

ছাগলও চলেছে । ব্যাধও দূর থেকে তাকে তাড়া করল। ছাগল কষ্ট 

করে চলেছে । ব্যাধ ভাবল, দ-একবার শুধূশুধু তাড়া করি। ধরবার 

দরকার নেই। ও খোঁড়া, এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সহজেই চেপে 
ধরব । ধৈব ধার । 

এমনি করে মিঁছিমি'হ তাড়া করে ব্যাধ অনেক দূর গেল। থলে যেখানে 
রেখোঁছল, সেখান থেকে এখন অনেক দূরে চলে এসেছে ব্যাধ ৷ 

এর মধ্যে ইশ্দ্র থলের মুখ কেটে ফেলেছে । কচ্ছপ বেরিয়ে পড়েছে । 

গ:টগুটি হাঁটা দিয়েছে । ঢুকে পড়ল এক ঘন ঝোপের আড়ালে । 
ছাগল বুঝল, এতক্ষণে সবাঁকছ: ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে, বিপদ কেটেছে। 

আর বেশি ঝ*কি নেওয়া ঠিক নয়। হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই পাহাড়ের দিকে 
দৌড় দিল। দূরে দৌড়ে চলেছে ছাগল । 

ব্যাধ অবাক হয়ে দেখল, খোঁড়া ছাগল ভালো হয়ে গিয়েছে, সে দৌড়চ্ছে 
প্রাণপণে । ভালো হল কেমন করে ? আর তো ওকে ধরা যাবে না ? 

রেগে গিয়ে ফিরে চলল ব্যাধ। কপাল খারাপ, হতচ্ছাড়া কচ্ছপকে 

নিয়েই আজ বাড়ি ফিরতে হবে। 'কি আর করা যার! 
থলের কাছে এসে দেখল, থলের মুখ খোলা । ভেতরে কচ্ছপ নেই। 

ব্যাধ ভাবল, কেমন করে কচ্ছপ পালাল 2 ঠিক অপদেবতার কারসা'জ। 

আর এখানে থাকব না। গাই । 

তাড়াতাঁড় পাঁলয়ে গেল ব্যাধ। আর কোনোদিন সেই জায়গায় ফাঁদ 
পাততে যায়নি । 

এই ধরনের অসংখ্য পশৃকথা ছড়য়ে আছে ভারতে, আঁফকায়, 
ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে এবং মধ্য আমেরিকায় । পান্রপাত্রী আলাদা হলেও 
মোটফ এক, কাহনী 'বন্যাস একই ধরনের | 

সমাজমন 'বশ্লেষণে, নাীতাঁশক্ষার আত্তীরক প্রকাশে এবং কথকতার 

অনন্য ভঙ্গিতে দিলপের সংগৃহীত লোককথাগুলি লোকএীতিহ্যের ভাণ্ডারে 
এক অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে । 
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হিতোপদেশ 

বুশমরি পণ্তদ্ূকে অবলম্বন ও মুল উৎস ধরে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে কয়'ট 
গ্রন্থ সংকাঁলিত হয়েছে তার মধ্যে হিতোপদেশ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ । হতোপদেশের 
সংকলক 'বষয়ীট তার গ্রন্থের মিন্রলাভ অংশে প্রস্তাঁবকার নবম শ্লোকে 
সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। গ্রন্থটি যে চারটি অংশে 'বিভন্ত তারও উল্লেখ 

রয়েছে । 
মন্রলাভঃ সুহৃন্ভেদো "বগ্রহঃ সাঁম্ধরেব চ। 
পণ্চতন্ত্রাৎ তথান্যস্মাদগ্রন্থাদাকৃষ্য 'লিখ্যতে ॥ 

পণ্চতম্্ ও অন্য একটি গ্রন্থ থেকে আহরণ করে এই গ্রন্থ লেখা হয়োছল। 

অনেকে মনে করেন, এই অন্য গ্রন্থটি হল “কামন্দকীয় নীতসার। অবশ্য 
অনুমান হলেও কছু য্যান্ত রয়েছে । কেননা, নীতসারের গছ; কাহনী 
িতোপদেশে পাওয়া যাচ্ছে। আবার এও হতে পারে, দজনেই লৌকিক 
এীতহ্য থেকে লোককথা সংগ্রহ করেছেন । 

1হতোপদেশের সংকলক হলেন নারায়ণ । ভারতবর্ষের এক ধরনেব এ্রীতহ্যের 
অনৃসরণ করেই নারায়ণ অকপটে তার পূর্বসূরী দই গ্রন্থের উল্লেখ 
করেছেন। তান পন্ঠপোষকেরও নাম উল্লেখ করেছেন, তান হলেন 
ধবলচন্দ্র। ধবলচন্দ্রের এঁতিহাসকত্ব আজও প্রমাণিত হয়ান, যাঁদ এঁতহাসক 
ব্যন্তিটির সময়কাল নিধারণ করা যেত, তবে িতোপদেশের সাঁঠক উদ্ভব-কাল 
পাওয়া যেত। 

শুধু বলা যায় 'িতোপদেশ পণ্চতন্তের পরবতী সময়ে সংকালত। 

এই গ্রন্থের প্রাচীনতম যে পযার্থাট আঁবক্কৃত হয়েছে, তার তাঁরখ ১৩৩৭ 

খনিস্টাব্দ। কিন্তু এই পূুথ তো মুল পথর নকল কংবা নকলের 
নকল হতে পারে । এ থেকে কালানর্ণয় করা সম্ভব নয়। 

ভারততত্ববিদ উইনটারনিজ বলেছেন, নারায়ণ নবম শতকের পরে ও 
চতুর্দশ শতকের শেষাধ্ধের মধ্যবতরণ কোনো সময়ে আবর্ভূত হয়েছিলেন। 
আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিন চতুর্থ-পণ্চম শতকের মানূষ। প্রাচীন 
ভারতবষের গ্রন্ছকারদের কালানর্ণয়ে সেই এক জাঁটলতা । 

প্রাচীন ভারতবর্ষে বারবার দেখা গিয়েছে, একাঁট প্াথ জর্নীপ্রয় হলে 
তাকে অনুসরণ করে সেই ধরনের কাব্য-পুরাণ 'লাখত হতে থাকে । 

তাই মনে হয়, পঞ্চতন্ত্রের কিছ পরেই তার জনাপ্রয়তায় প্রভাবিত হযে নারায়ণ 
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শহতোপদেশ 'লিখোঁছলেন, যেমন পঞণ্তন্বের পরে ও 'হিতোপদেশের আগে 
লেখা হয়েছিল “কামন্দকীয় নীতিসার ৷” 
একসময় মনে করা হত, 'বিষ্শমাই 'হতোপ্দেশের রচাঁয়তা। পণ্তম্ত্র ও 

[িতোপদেশ একই মানৃষের রচনা একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে। কেননা, 
যিনি পণতণ্ত িলখলেন, 'তানই আবার হুবহ্ আর একটি গ্রন্থ কেন ?লখতে 
যাবেন? পণুতন্বের অর্ধেকেরও বোঁশ কাহনী রয়েছে 'হতোপদেশে। 

িবশেষ কবে, প্রস্তাবকায় আস্পষ্মভাবে জানানো হয়েছে, পণ্চতন্তর এবং অন্য 
একটি গ্রন্থ আমার এই গ্রচ্থেব উৎস। তব দীর্ঘকাল 'বঞ্শমরি নামাঁট 

এই গ্রন্থের সঙ্গে যন্ত হয়ে ছিল। পটারসন প্রথম এই ভূল ভেঙে গদলেন। 
গতাঁন তথ্য 'দয়ে প্রমাণ করলেন, হিতোপদেশের সংকলক হলেন নারায়ণ । 

গহতোপদেগ অনা ভাষায় অনুবাদ করবার সময় ম্যাক্সমূলার, ফ্রিজ, 
চার্লস উইলাঁকন.সং ল্যাঙলে, হারটেল প্রভীতি সকলেই একাট গবষয়ে একমত 
যে, গ্রন্থকার লৌকিক এীতহোর মৌখিক সম্পদগহীলর িলীখত রূপ দেন। 
এই গ্রন্থেরও মূল উৎসভূমি লোকসমাজ । 

[হতোপদেশ গ্রন্থাউর নামেব মধ্যেই এর উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে । নারাষণ 

নজেও সচেতনভাবে ধ্বষমাঁটর প্রত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কথাচ্হলেন 

বালানাং নীঁতিস্তুদহ কথ্যতে। সাধারণ নীতশিক্ষার পাশাপাঁশ গ্রন্থে 
সমাজনী।ত ও রাজনাঁতল [বববা১ও এনেছে । অবণা এগালও বৃহভব অর্গে 
নীতি, তবে অল্পবাস্কদের জন্য |নশ্চণই নয। তাই এই গ্রন্থ বয়স্কদেবও 
সমানভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠোছল । 

নারায়ণ 'িতোপদেশকে চারটি ভাগে সাঁজম়েছেন, 'মন্্ললাভ, স্ুহ্বদভেদ, 
শবগ্রহ ও স্ধি। অনা ?তনাঁটব ওপর পণ্তন্দ্েব প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্ত; 

সম্ধি অংশের পরিকজ্পনা নারায়ণের 'ন্জত্ব। চারাঁটি অংণেই নারাঘণ নতুন 
লোককথা সংকলিত করেছেন । 

1হতোপদেশের প্রন্তাবকার কাঁহনশীট পণুতন্তেব আদলে তোর । 

মিলই বোশ। এখানে পাঁণ্ডত 'বঞ্চুণমরি নামের উল্লেখ রয়েছে তানই 
অপগণ্ড ছেলেদের দারত্ব ানযেছেন ৷ রাজা, রাজধানী প্রভৃতির নাম এখানে 
পাঁরবার্তত হয়েছে । 

1হতোপদেশ গ্রন্থ সংকলনের ই'তিহাসা'ট নারায়ণ এইভাবে বলেছেন £ 
ভাগীরথশী নদীণ তীরে ছিল এফ নগর, নাম পাটলিপত্র। সেখানকার 
রাজার নাম ছিল দুদর্শন। সেই রাজা একাদন শুনতে পেলেন, কে 

একজন দুটি শ্লোক আবাঁত্ত করছে, শাস্ত্র সকলের চক্ষু-স্বরূপ, এই শাস্জ্ঞান 
যার নেই সে অন্ধ। যৌবন, প্রভূত্ব, ধনসম্পদ ও 1ববেকহীনতা, এদের 
মধ্যে মাত্র একটিই অনর্থ ঘটাতে পারে, আর চারটি একান্ত হলে তো 

কথাই নেই। 
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এই শ্লোক শনে রাজা 'ীস্তত হলেন, তার পন্রেরা শাস্রজ্ঞানহন ও 
উচ্ছৃঙ্খল । রাজা ভাবতে বসলেন, আঁধকাংশই দার্শীনক ভাবনা যাঁদও 
উদাহরণগ্ীল বাস্তব জগতের । এই ভাবনা রয়েছে ২৯ টি গ্লোকে, ১২ থেকে 
৪০ তম গ্লোক পযন্ত । 

এইসব ভেবে রাজা সভায় পণ্ডিতদের ডাকলেন । রাজা বললেন, আমার 
ছেলেরা 'নিত্য-উন্মার্গগামী ও শাস্তপাঠে বিমখ। আপনাদের মধ্যে এমন 
কি কেউ আছেন 'যাঁন ছেলেদের নশীতাঁশক্ষা দেবেন, তাদের শাক্ষিত করে 
তুলবেন ? এমন শিক্ষা 'দিতে হবে যাতে তাদের পূনজর্ম ঘটে । 

তখন সকল নাঁতিশাস্তে আঙজ্ঞ মহাপশ্ডিত খিষ্শমাঁ ব্হস্পাতর মতো 
বলতে লাগলেনঃ মহারাজ, রাজপত্ররা শাল বংশে জন্মেছে । আমার 
মনে হয়, এদের নীতিশাস্তে শাক্ষিত করে তুলতে পারব । কেননা, অযোগ্য পান্রে 

বাহত কর্ম কখনও সফল হয় না, শত চেষ্টা করলেও বককে শকপাখর 
মতো শেখানো যায়না । আর মনে রাখতে হবে, আপনার বংশে কখনও 
গণহীন পত্র জন্ম নিতে পারে না। পদ্মরাগমাণর খাঁনতে কাচের 
উদ্ভব সম্ভব নয়। তাই, আম ছয় মাসের মধ্যে আপনার পত্রদের 
নগাতগাস্দে শিক্ষিত করে তুলতে পারব বলে 'বি*বাস কার । 

রাজা বললেন, তাহলে আমার এই পতত্রদের নীতিণাচ্্র উপদেশের ব্যবস্থা 
আপাঁনই করন । সতের সংসর্গে ক্ষ্র ব্যন্তিও দীপ্তি লাভ করতে পারে । 

এই বলে রাজ্কা সুদর্শন 'বিষুশমরি হাতে তার পুত্রদেব সমর্পণ করলেন । 

তারপর প্রাসাদপচ্ঠে রাজপবভ্রেবা যখন সংখে উপাঁবস্ট, তখন সেই 
পাণ্ডত ভূমিকা হিসেবে বললেন, প্রাজ্ঞ ব্যন্তি কাব্য ও শাম্ত্রপাঠে আনন্দ লাভ 
কবে, আর মূর্খ ব্যাস্ত নিদ্রায় কলহে অথবা কীক্কণা আসন্ত হনে সময় কাটায় । 

তোমাদের আনন্দের জন্য আম কাক কচ্ছপ হারণ ও ই'দরের 'বাচন্ত্র কাঁহনণ 
বলব। এদের উপকরণ 'ছল না, ধনন-্পাত্তও ছিল না, কিন্তু এরা ছিল পরম 
বন্ধ" ও বুদ্ধিমান, তাই এদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল । 

গহতোপদেশের এই প্রস্তাঁবকার সঙ্গে পণতন্তের কথামুখের খুব সাদশ্য 

রশেছে, রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। এখানে অবশ্য 'বিষ্ুশমাঁ রাজা জুদর্শনের 
একজন সভাপাণ্ডত। 'বিষ্ুশমরি জনাপ্রয়তার কারণেই নারায়ণও তার গ্রন্থের 
প্রথমেই এই নাম ব্যবহার করেছেন। তবে একথা মানতেই হবে, পণতন্বের 
কথামহখের মতো 'হিতোপদেশের প্রস্তাবকা অত মনোগ্রাহী নয়। 

ভাবে-ভাবনায়-রূপরীতিতে-আদর্শে ও উদ্দেশ্যে পণ্চতন্তের অনুসরণ 

হলেও িতোপদেশের মধ্যে আমবা নতুন কিছ লোককথার সন্ধান পাই। 
লোকসমাজের লৌ'িক এ্রীতহ্যের আরও কিছ সংগ্রহ লিখিত আকারে পাওয়া 
গেল বলেই হিতোপদেশের এীতহাঁসক গুরুত্বও কম নয়। সম্পাদক 'হসেবে 
নারায়ণ হয়তো স্বাতন্ত্র্য দাঁব করতে পারেন না, 'বঞ্ুমরি বৈদগ্ধ্যও তার নেই” 
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সজনী শান্তও তুলনায় কম,_তবু সংগ্রাহক 'হসেবে নারায়ণ স্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন। 

[িতোপদেশের একটি বড় ভরাট শ্লোকের আঁধক্য। পণ্তদ্বেও গ্লোক 
রয়েছে, কিন্তু 'বিষুশমম জানতেন কোথায় থামতে হবে। সম্পাদক হসেবে 
তাই 'তিনি অনন্য । কিন্ত; নারায়ণ নাীতিশিক্ষার তাগিদে হৃদয়গ্রাহতার কথা 
উপেক্ষা করেছেন। তন বলেছেন, এই গ্রন্থ পাঠ করলে সংস্কৃত-উীন্তিতে 
নৈপণ্য জন্মাবে, সকল ক্ষেত্রেই খাক্যের বৈচিত্র্য জন্মাবে ; তাছাড়া এই গ্রন্থ 
ননাতাবদ্যাও দান করবে । কিথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তাঁদহ কথ্যতে'»_-কিন্তু 

11শু-কিশোরকে শিক্ষাদানের সময় উপদেশের আধক্য যে বিরন্তি উৎপাদন করে 
নারায়ণ তা উপলাদ্ধ করেনান। এর ফলে আর একাঁট ভরট ঘটে গিয়েছে । 
লৌকিক কাঁহনীটর গাঁতময়ত ক্ষণ হয়েছে । লোককথা বলতে বলতে 

মাঝখানে এত শ্লোক বললে রসভঙ্গ ঘটে । শ্লোকগঁল নিঃসন্দেহে অসাধারণ 
নীতিমূলক, কিন্তু লোকঞীতহ্যের মূল বিষয়টির রসগ্রহণে তা বাধা হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । যেমন, সুহৃদভেদ অংশের প্রথম পশ:কথাটিতে আছে,সংহ 'পিঙ্গলকের 
কাছে এল শেয়াল দমনক, পশরাজের কাছে বিনয় প্রকাশের জন্যই দমনক 
১৪টি শ্লোক বলল । শ্লোকগৃঁলর ভাবাথ শুম্দর, কিন্তু পাঠকের ধৈযণ্যুতি 

ঘটে। এইরকম দশ্টান্ত গ্রন্থের আগাগোড়া ছড়িয়ে রয়েছে। এর ফলে 
1হতোপদেশের কাঁহনী-বর্ণনায় কাতিমতা প্রকাশ পেয়েছে । 'বিষ্জশমরি মতো 
সংযত হলে এই ভ্রুটি ঘটত না। অথচ নারায়ণের ভাষাভাঙ্গ সুন্দর, সহজ । 
তাই 'িতোপদেশের অন্তভূ্ত লোককথাকে লৌকিক এীতহ্যের অনসারী করে 
সাজিয়ে তুলতে বেশ পাঁরশ্রম করতে হয অনেক কিছ বাড়তি বন্তব্য ও 

মন্তব্য ছে*টে ফেলেই লোককথাকে উদ্ধার করতে হয়। কিন্তু এই কাজটি 
করবার পরেই একি গিনটোল লোককথা আত্মপ্রকাশ করে। এখানেই পণ্চ- 
তন্ত্র মতো 'হিতোপদেশের এীতিহাঁসক গ:রত্ব । 

এই গ্রন্থের মিন্রলাভ সুহদভেদ ও বিগ্রহ অংশগুীল পণতন্নের অনূরূপ, 
কত্ত চতুর্থ ভাগ সাম্ধর পারকজপনাঁট সম্পূর্ণ নতুন, নারায়ণের নিজস্ব 
সুন্টি। 

নারী সম্পর্কে নারায়ণও অশ্রম্ধের উত্তি করেছেন। গল্পচ্ছলে অজ্প- 

বয়সীদের নীতিকথা শেখানো হচ্ছে,_নারারণ একথা বলেও বাঁণকের কাহিনাঁ 
শুানয়েছেন যার মধ্যে ছোটদের নীতাঁশক্ষার ক থাকতে পারে তা উপলাক্ধ 
করা যায় না। 

বক্রমপরে এক বাঁণক ছিল। তার নাম সমনদ্রদত্ত। তার বৌয়ের নাম 
রত্বপ্রভা। বৌ তার ভূত্যদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সব সময় ফম্টিনষ্টি করত । 

কেননা, নারাদের 'প্রিয়-আঁপ্রয় বলে কিছু নেই, গোর? যেমন বনে নতুন ঘাস 
কামনা করে, নারীরাও তেমনি নতুন নতুন পঃরুষ চায়। 
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একদিন বাঁণক দেখল, বৌ সেই ভূত্যকে চুদ্বন করছে । স্বামীকে দেখতে 
পেয়ে বৌ সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে এসে বললঃ ও চোর, চুর করে 'জনিস খায়, 
আমি ওর মুখের গন্ধ শঠকে বুঝতে পারলাম ও কর্সর চুরি করে খেয়েছে। 

শাস্তে বলে, নারীর আহারের পারমাণ দ্বিগণ, বাধ চারগুণ, শ্রমের শন্তি 
হয়গুণ আর কামস্পৃহা আটগুণ । 

বৌয়ের কথা শুনেই ভৃত্য বলল+ এ বাড়তে থাকা যায় না। প্রভুর বৌ যাঁদ 

সবসময় ভৃত্যের মূখের গন্ধ শোঁকে, তাহলে সে বাড়তে থাকব কেমন করে ? 

এই বলে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বোকা বাঁণক বূুঝিশনে-সুঝয়ে 

আবার তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনল, কাজে বহাল করল । 

পঞ্চতশ্মের প্রভাবেই ক নারায়ণ এই ধরনের কাঁহনী শুনয়েছেন। নাকি 

এটাও প্রাক্ষপ্ত কাহনী? সমাধান সম্ভব নয়। 'মন্রলাভের পণ্চম কথায় 

কৌশাম্বী নগরীর বদ্ধ বাঁণকের যৌবনবতী স্ত্রীর কাঁহনী রয়েছে । বন্তব্য 

একই । সুহবদ্ভেদ-এর ষষ্ঠ কাঁহনী হল গোপ ও কুলটা স্ত্রী। একটি বিকৃত 
মানাঁসকতার কুীসত কাঁহনী। কোন: নীতি-উপদেশ 'দিলেন নারায়ণ ? 

পণ্চতন্তর শেষ হয়েছে পশকথা দিয়ে । কিন্তু হিতোপদেশের শেষাংশ বেশ 

আভনব। 

ধবঞুণমা বললেন, বল, তোমাদের আর কি বলব ? 

রাজপযুত্রেরা বলল, গুরুদেব, আপনার অন্যগ্রহে আমরা রাজ্য পারচালনা 

সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করোছি। 

িষুশমর্ট বললেন, যদি তাই হয়, তবে সং জন 'বপদ থেকে মস্ত হোক, 

পৃণ্যবানদের কণীর্ত আরও বাড়ক। রাজ্যনশীত বারাঁবলাসনীর মতো 

সবসময় মন্ত্রীদের বকে থেকে ম.ুখচুদ্বন করুক, রাজ্যে নিত্য মহোৎসব হোক। 

যতদিন 'হিমালয়কন্যা পার্বতী চন্দ্রমৌলে 'বিরাজতা, যতাঁদন বিষ্ণুর বক্ষে 

লক্ষ্মী লীলা করবেন, যতাঁদন স্বণচিল মের? অক্ষয় থাকবে--ততাঁদন প্রচারত 

থাকবে নারায়ণ রাঁচত “সংগ্রহোহয়ং কথানাম । 

যান সযত্বে এই “সংগ্রহ' রচনা কাঁরিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন, সেই 

শ্রীমান ধবলচন্দ্র শত্র ওপর 'বিজয়লাভ করন । 

্রন্থশেষের এই দুটি শ্লোক খুব তাৎপর্যপূর্ণ । গ্রন্থকারের নাম, 

পৃষ্ঠপোষকের নাম লিখিত রয়েছে। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, 

গ্স্থকার নিজের গ্রন্থকে দুবারই “সংগ্রহ' বলে উল্লেখ করেছেন। হিতোপদেশের 

কাঁহনীগ্রলর রূপ-রর্ীত-মোটিফ বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, এগণল লোককথা । 

[বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জনগোম্ঠীতেও এগুলির সম্ধান পাওয়া যাচ্ছে । আর গ্রন্থকার 

ণনজেই গ্রন্থাটকে সংগ্রহ-্রন্থ হিসেবে আভাহত করেছেন । 

কয়েকটি ক্ষেত্রে নারায়ণ শ্লোকের আধিক্য ঘটান নি। এগ্াল সংখ্যায় কম 

হলেও খুবই গুরত্বপূর্ণ । কেননা, এখানে কথক নারায়ণের বোশিষ্ট্য 
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স্রজ্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । লোকএ্তিহ্যের মৌলিক রশীতাঁটও রাক্ষত 
হয়েছে৷ 

সুহাদভেদ-এর তৃতীয় কথার পশহকথাঁটি একটি স্ুম্দর দণ্টান্ত। এক 
পাহাড়ে থাকত এক 'সংহ। সে ক্লান্ত হয়ে ধখন গহায় শয়ে থাকত, তখন 
এক ই*্দর এসে তার কেশরের আগা' কেটে দিত। প্রাতাদনই এভাবে ই*দুর 
সংহকে 'বিরন্ত করত। আর কেশরের আগা কাটা দেখে 1সংহও ভীষণ রেগে 
যেত কিন্তু ই*দ্রকে ধরতে পারত না। সিংহ একটু নড়লে 'কংবা চোখ মেলে 
চাইলেই ই*দর টুক, করে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ত । 

1সংহ ভাবল, এভাবে তো হবে না। অত ছোট প্রাণীকে আমি মারব 
কেমন করে ? ওকে মারতে হলে ওর সমান একজন যোদ্ধা দরকার । এই মনে 

করে সে পাশের এক গাঁয়ে গেল। সেখানে এক বেড়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে 
তাকে গুহায় নিয়ে এল। বেড়ালকে গহায় থাকতে বলল । প্রাতিদিন তাকে 
প্রচুর মাংস খেতে দিত । মহা সুখে রযে গেল বেড়াল। 

যোঁদন বেড়াল এল, সোঁদন থেকে আর ইশ্দরের দেখা নেই। 
সে গর্ত থেকে উশকও দেয় না, গিসংহের কেশরও ঠিক রইল। কেশর 
ফাঁলয়ে ?সংহ 'নাঁশিন্তে ঘুমোতে লাগল। ই'্দরের খুটখুটং শব্দ যাঁদ কখনও 
[সিংহের কানে যেত, অমান গসংহ খেড়ালকে বেশি বোঁশ মাংস 'দিত। 

1ন্ত আর কতকাল সহ্য করা যায়! পেটের ভেতরে যে আগ্ন জহলছে । 
এভাবে গতের মধ্যেই কি মরে পড়ে থাকতে হবে! শেষকালে 'িদে সহ্য 
করতে না পেরে ইশ্দ্র গর্ত থেকে বের হল, মাথা ঘুরছে, শরণীর বড় ক্লান্ত । 

খাবারের খোঁজে এদিক-ওাঁদকে চাইল। হঠাৎ বেড়াল ধেয়ে এল, ইন্দর 
মরে গেল। 

1সংহ আর ইখদ:রের শব্দ পায় না। অনেকাঁদন হয়ে গেল। 1পংহ বুঝতে 
পারল। তার তো আর বেড়ালকে প্রয়োজন নেই ! তাকে আর আগের মতো 
খেতে দিত না, তার 'দকে তাঁকিয়েও দেখত না। বড় দূর্বল হয়ে পড়ল 
বেড়াল। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের চুকূচা, নানাই ও নেনেত আদিবাসী, এস্কমো, 
আফগ্াানস্তানের কাফির ও উত্তর ভারতের 'বাভন্ন আঁদবাসণর মধ্যে এই 
পশুকথা রয়েছে । অবশ্য ভারতের বাইরের পশহকথায় সিংহ নেই, আছে 
শেয়াল। ই'দুর তাকে 'বরন্ত করত । 

নারায়ণ যে অপরূপ মনোগ্রাহী লোককথা সংকলন করে 'লাঁখত রূপ দিতে 

জানেন তার পাঁরচয় রয়েছে এই গ্রন্থের কয়েকাঁট কথায়। লোককথা সংগ্রাহক 
হিসেবে হতোপদেশের সম্পাদক নারায়ণও তার ভাবগর বিষ্ুশমরি মতোই 
স্মরণণয় হয়ে রয়েছেন। 
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বৃহৎকথ। 

প্রাীন ভারতবর্ষের লোককথা সংগ্রাহকদের মধ্যে গণাট্য একটি ক্ষেন্রে 
সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যান্তত্ব । 'তাঁনই প্রথম ব্যান্ত যান লোকসমাজের মৌণখক 
ভাষায় লোককথা সংকলন করোছলেন। যে ভাষায় 'পতামহ-পতামহণ 
উত্তরপুর€ষকে প্রাণের আপন সম্পদ লোককথা শোনান, হৃবহ- সেই লৌকিক 
ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন গুণাঢ্য । প্রাচীন ভারতবর্ষে 'লাখত সংস্কৃত 
ভাষার ব্যাপক প্রভাবের যুগে তিনি পৈশাচী ভাষাতেই তার লোককথা 
লিপিবদ্ধ করে যান। এ এক সাহসিক ব্যতিক্রম । অবশ্য তার ফলও 
তাকে ভোগ করতে হয়েছে । তার সম্পাঁদত বৃহৎকথার কোনো পথ 

আজ পর্যস্ত আঁবক্কৃত হয়ান। বন্তদবাদী চবাক-পন্থীদের যেমন সমস্ত পথ 
ধংস করে ফেলা হয়োছল, জনগণের মোৌখক . ভাষায় 'লাঁখত গণাট্যেব 
গ্রন্থেরও কি সেই একই দশা ঘটোছল ? অন্তত গণাঢ্যকে কেন্দ্র করে যে 

[কিংবদন্তি রয়েছে তার মধ্যে এই সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায় । 
চাবকি-পন্থীদের 'বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্যই তাদের 'কছ; বন্তব্য পরবতাঁ 

কালের গ্রন্ছেও সান্নীবস্ট রয়েছে । তাদের মূল গ্রন্থগ্ীল ভস্মীভূত হয়োছল। 
গুণাট্যের পাথর 'কি পাঁরণাতি ঘটেছিল তার কোনো ইতিহাস নেই। 
তবে, পিতার মৃত্যুর পরে যেমন তার চিন্তা-ভাবনা-আদর্শ পাত্রের মধ্যে 
সার্থক হয়ে ওঠে, তেমনি গণাট্যের “বৃহৎকথার” “মত্যু'€র পরে অনেক 
গ্রন্থে তার উজ্জ্বল উপাস্থাতি রয়েছে । চাবাক-পন্থীদের যেমন বরপতা 
সহ্য করতে হরোছল পরবতর্ঁণ যুগে, গুণাট্যেকে তা সইতে হয়ীন। সকলেই 
পরম শ্রদ্ধায় গুণাট্যের নামের উল্লেখ করেছেন । 

এক সময় 'কছ: পাশ্চাত্য পাণ্ডত গণাট্যের আস্তত্ব সম্পর্কে সংশয় 
প্রকাশ করেছিলেন। এরা বাল্মীকি-বেদব্যাস সম্পর্কেও একই মন্তব্য 
করেছিলেন । কিন্তু গুণাঢ্য সম্পর্কে এই ধরনের সংশয়ের কোনো এীতিহাসিক 

[ভাত্ত নেই। 
প্রাচীন ভারতবর্ষে বৃহৎকথার উল্লেখ রয়েছে বারবার, গুণাট্য সম্পকে 

রয়েছে সভান্ত উ়্। কাব বাণভট্র জানয়েছেন, সেকালে উজ্জীয়নীর 
অধিবাসীবৃন্দের আঁতীপ্রয় গ্রন্থ ছিল রামায়ণ মহাভারত ও বৃহৎকথা। কাব 
গোবর্ধন রামায়ণ মহাভারত ও বৃহৎকথার তিন কাঁবকে প্রণাম জানিয়ে তার 
গ্রন্থ সপ্তশতী শুর করেছেন । গুণাট্যের প্রতি এই কাঁবর যে ?ক অসাধারণ 
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শ্রদ্ধা ছিল তা উপলাঁষ্ধ করা যায় যখন তান বলেন, ব্যাসদেব ও গ.ণাঢ্য একই 
ব্যান্ত, ব্যাসদেবই পরবতাঁ জন্মে গ.ণাঢ্রপে আবিভ্তি হয়েছিলেন। এই 
জশ্মান্তর গ্রহণের বিষয়টিতে হয়তো আধ্যাঁত্বক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু 
কাঁব 'হসেবে গুণাঢ্যকে যে সম্মান জানানো হল তাতেই প্রাচশন ভারতবর্ষে 
গুণাট্যের সামাজিক অবস্থান অনুভব করা যায়। “নেপাল মাহাত্ম্য” গ্রন্থে 
রয়েছে, গণাঢ্য বাল্মশীকর মতো মহান কাব । দাঁক্ষণ-পূুব এীশয়ায় এক সময় 

ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে 'িস্তারলোভ করেছিল । কম্বোজ দেশের একাঁট 
ঠশিলালীপ এই সুত্রে স্মরণীয় । নবম শতাব্দীর এই 'শিলালাঁপাঁট সংস্কৃতে 

উতকীর্ণ। এতে প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত কাঁবদের নাম 'লিখিত রয়েছে 
আর এইসব কাঁবর নামের মধ্যে একটি নাম রয়েছে, সে নাম গুণাট্যের | 
দক্ষিণ-পূর্ব এ্রাশয়ার অন্যান্য ভারতীয় সংস্কৃতি-বলয়েও গুণাট্যের 
খ্যাত যে ছড়িয়ে পড়োছল তারও অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে । দশরূপ ও 

নলচম্পা গ্রন্থে এবং বাসবদত্তা গ্রন্থের কুস্ুমপূর বর্ণনায় বৃহতকথার উল্লেখ 
আছে। আর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী ও 

সোমদেব ভট্রের কথাসারৎসাগর । 
এত সব 'লাঁখত প্রমাণের পরে গ্ৃণাট্যের আস্তত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার 

করা যায়না । শুধু কস্ট হয় এই ভেবে, এই মহৎ জনদরদী কাঁবউর কোনো 
পথ আজও আবিষ্কৃত হল না। লোকসমাজের ভাষাকে, ব্রাত্যজনের লৌকিক 

সংস্কাতকে যান এমনভাবে মযদা ছিলেন তার সংকাঁলত পথ কোথায় 

হাঁরয়ে গেল ! 
যে কবির পথ পাওয়া যায়নি তার আস্তত্বের সময়সীমা িনধরিণ 

করা বড় সহজ নয়। কিন্তু অন্যান্য উৎস থেকে গুণাট্যের কাল নণয় 

করেছেন পাঁণ্ডতেরা । বাণভট ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমবয়সী। হর্ষের জন্ম 
৬৯০ খনটস্টাব্বে১ বাণভট্রেরও কাছাকাঁছ পময়ে। সেই বাণভট্ু যখন 
গণাট্যের উল্লেখ করেছেন তখন তান নিঃ্যান্দেহে বাণভটের পূর্ববতাঁ কাঁব। 

বাণভট্রের কাদম্বরীতে উজ্জায়নী নগরণর বর্ণনায় রয়েছে বৃহৎকথাকুশালেন ; 
আর হষণিরিতে রয়েছে, হরলীলেবলোকস্যাবস্ময়ার বৃহৎকথা। পাণ্ডতেরা 
বলেছেন, ক।ব গুণাঢ্য খুঁস্টীয় তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন । 

কবি গৃণাঢ্য ও বুহৎকথা সম্পর্কে সেইকালে যে কিংবদান্ত প্রচ।লত 

ছিল তার বিস্তৃত কাহিনী রয়েছে সোমদেব ভট্রের কথাসারৎসাগর গ্রন্থে । 
গুণাট্য শাপগ্রন্ত একজন মানুষ 1হসেবে পাঁথবাঁতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

দেবী পার্বতী এই শাপ 'দয়েছিলেন। 
নগাঁধরাজ হিমালয়ের এমন মাহমা ছল যে 'ভ্রজগতের জননী পাবতী 

তার কন্যাত্ব প্বীকার করোছলেন। সেই পাবণতী একদিন একান্তে শিবের কোলে 
মাথা রেখে শুয়ে রয়েছেন, এমন সময় পার্বতী বললেন, আমি একটা নতুন 
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কাহিনী শুনতে চাই। 'শিব বললেন, বর্তমান ভূত এবং ভবিষ্যতে এমন কোনো 
কাহিনী নেই যা পার্বতী জানে না। শিবের সোহাগে শিবাপ্রয়া প্রধথতা 
হলেন, বারবার অনুরোধ জানালেন । শিব তখন ব্রঙ্ধা-নারায়ণ-দক্ষ প্রভাতির 
কথা শোনালেন। কিম্তুী এসব কাঁহনী পার্বতীর জানা। তখন শব 
বললেন, এইবার তোমাকে সেই নতুন কথা শোনাব। আদেশ দেওয়া হল, 
তারা যেখানে আছেন সেই রূদ্ধদ্বারে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। নন্দ 
দ্বার রক্ষা করতে লাগলেন আর 'শিব একান্তে পাবতীকে কাহনী বলতে 
লাগলেন। 

শিব ভেতরে গল্প করছেন, তখন তার 'প্রয় সহচর পূস্পদন্ত সেখানে 
এল। নন্দী তাকে ভেতরে যেতে নিষেধ করল। আর তখনই পং্পদন্তের 
কৌতুহল গেল বেড়ে । সে যোগবলে অদৃশ্য হয়ে ঘরে ঢুকল ও সব কাহিনী 
শুনল। এমন স্ম্দর কাহনী 'কি কাউকে না বলে থাকা যায়? পংষ্পদস্ত 
স্তর জয়াকে সেইসব কাহিনী বলল । মেয়েরা তো কোনো কথাই গোপন 
করতে পারে না। জয়া পার্বতীকে সব কাহিনী বলল। পারতণ 
ভাবলেন, তাহলে শিব তো তাকে অজানা কোনো কাঁহনী বলেন নি? 
শিব বললেন, পুস্পদস্ত অদৃশ্য হয়ে ঘরে ট্রকে কাহিনী শুনেছে, তারপরে 
বলেছে জয়াকে । জয়া ও পষ্পদত্ত ছাড়া আর কেউ ওসব কাহিনী 
শোনে নি। 

দেবী পার্বতী পষ্পদন্তকে ডাকলেন, কাঁপতে কাঁপতে সে এল। দেবী 
আঁডিশম্পাত 'দিলেন, তুই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করাঁব । 

[শিবের অন্য সহচর মাল্যবান পূজ্পদন্তের হয়ে কথা বললে দেবী তাকেও 

আ'ভমাপ দিলেন । 
শেষে রাগ পড়ে এলে পার্বতী বললেন, কুবের শাপ 'দিয়োছলেন যক্ষ 

স্পপ্রতককে, সে এখন 'পিশাচ-যোণন প্রাপ্ত হয়ে কাণভূঁত নামে 'বদ্ধ্যপর্বতে বাস 
করছে। তার সঙ্গে দেখা হলে আগের কথা স্মরণ করে এই কথা তাকে 
বললে পম্পদন্ত তুমি শাপমুত্ত হবে। আর মাল্যবান যখন এই কাঁহনী 
কাণভূঁতর কাছে শুনবে তখন কাণভুতির শাপমযুশ্ত ঘটবে এবং মাল্যবান 
তুম এই কাহনী পৃথিবীতে প্রচার করলে তোমারও শাপমনীন্ত ঘটবে । 

একাদন গৌরী শিবকে বললেন, যে দুজন শ্রেষ্ঠ প্রমথকে আভিশাপ 
দয়েছিলামঃ পৃথিবীতে তারা কোথায় জন্মেছে ? 

শিব বললেন, 'প্রিয়ে, প.জ্পদন্ত কৌশান্বী মহানগরে বররূচি নামে আর 

অন্যজন মাল্যবান সুপ্রতিষ্ঠিত নামক নগরে গ.নাট্য নামে জন্মগ্রহণ করেছে। 

অনরন্ত অন:চরদের অবমাননার কথা মনে পড়াতে বিষম 'চত্তে এই কথা 
বলে কঞ্পতর্ বক্ষশাখা ছারা আচ্ছাদত কৈলাস পর্বতের সানদেশে 
লশলাকুঞ্জে শিব আপন দয়িতার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন । 
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পাঁথবীতে জন্মগ্রহণ করে গুণাদ্য 'পশাচদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন । 

তানি পশাচদের ভাষা শিখলেন। তারপরে পৈশাচী ভাষায় সাত লক্ষ শ্লোকে 
সপ্তাবদ্যাধর কাহনী রচনা করলেন। সাত বছর সময় লাগল । বদ্যাধরেরা 
যাতে এইসব শ্লোক চুর করতে না পারে তার জন্য কালির অভাবে মহাকবি 
1নজের রন্ত দিয়ে এ 'লাঁপবন্ধ করেন। তানি ভাবলেন, এই বৃহৎকথা 
আমাকে পাথবীতে প্রচার করতে হবে । তখন গুণদেব ও নন্দীদেব নামে তার 
দুই শিষ্য বললেন, কেবলমাত্র শ্রুতকাত রাজা সাতবাহনই এই কাব্য প্রচার 
করতে পারবেন। কেননা, 'তাঁন রসগ্রাহী, আনল-চালিত প্ষ্পের সুগাম্ধর 
মতো 'তিনি এই কাব্য দিকে 'দিকে প্রেরণ করতে পারবেন । 

তখন গুণাঢ্য এই দুজন শিষ্যের হাতে পথ 'দিয়ে রাজার কাছে পাঠালেন । 
[বদ্যামদগর্বে গার্বত রাজা বললেন, সাত লক্ষ শ্লোক খুবই ম.ল্যবান, কিন্তু এ 
নীরস পৈশাচী ভাষায় গলাঁখত, এই পৈশাচিক কাহনীকে ধিক। 

শিষ্যরা পথ নিয়ে ফিরে এল। গৃণাঢ্য শোকাহত হলেন । দুজন 
[িষ্যের সঙ্গে গুণাঢ্য জনাঁবহীন রম্য শৈলে গিয়ে প্রথমে একটি আঁপ্নকুণ্ড তোর 
করলেন । তারপর গশু ও পাঁখদের কাছে এক এক পাতা পড়েন আর আগুনে 
ফেলে দেন। পুীথর আয়তন কমতে লাগল । শিষ্য দুজন নীরবে কাঁদছেন ও সেই 
করণ দৃশ্য দেখছেন। কন্ত্্ শিষ্যেরা খুব পছন্দ করেছিল বলে নরবাহনদত্তের 
চরিত অংশটি অবাঁশষ্ট রাখলেন, গুরু এই এক লক্ষ শ্লোক আগুনে দিলেন না। 
গুর্দেব যখন এই 'দিব্যকাহনী পাঠ করতেন তখন বনের সব পশহপাঁখ আহার 
ভূলে গোল হয়ে সেখানে বসে থাকত আর চোখের জলে সন্ত হয়ে সেই সব 

কাহনী শুনত। 
এখন হয়েছে কি, রাজা সাতবাহন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । বৈদ্যরা বললেন, 

অপতষ্ট মাংস খেয়েই রাজার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে । যারা রান্না করে 
তাদের বকাবাঁক করা হল, তারা বলল, ব্যাধেরা আমাদের এই মাংসই দিচ্ছে। 
ব্যাধদের তিরস্কার করা হলে তারা জানাল, অন্দরে এ যে পাথর রয়েছে, তার 
ওপরে বসে একজন রব্রা্ণণ এক এক পাতা ক যেন পড়ছে আর আগ্নে 

[দচ্ছে। সব জন্ত-জানোয়ার ওখানেই বসে থাকে, তারা খাওয়া-দাওয়া ভূলে 

গিয়েছে । না খেয়ে খেয়ে পশপাঁখরা অমন অপ হয়ে পড়েছে । 
ব্যাধদের কথা শ:ুনে তাদের দেখানো পথ 'দয়ে রাজা চললেন বনে । রাজা 

গুণাঢ্যকে চিনতে পারলেন । গণাঢ্য সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে বললেন । শেষে 
জানালেন, ছয় লক্ষ শ্লোক সমন্বিত ছয়াটি কাহনী আম দণ্ধ করোছ, রয়েছে 
আর এক লক্ষ শ্লোক। আপাঁন গ্রহণ করুন। আমার দুই শিষ্য আপনার 

কাছে শ্লোকের ব্যাখ্যা করবে। 
রাজা জের কাজের জন্য অনুশোচনা করলেন এবং সপ্তম 

বিদ্যাধ«র নরবাহনদত্তের কাহনীযু্ত এক লক্ষ শ্লোকের পনাথ গ্রহণ 
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করলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় রংপানস্তীরত করে পাঁথকীতে প্রচার 
করলেন । 

[কিংবদন্তির মধে) প্রচ্ছন্নভাবে 'কছু সত্য লুকয়ে থাকে । বৃহৎকথার 
মাধূর্য বোঝাতে এখানে মৃশ্ধ পশহপাঁখকে শ্রোতা করা হয়েছে এমন অপরূপ 
কাহিনী যা শূনে তারা খাওয়া-দাওয়ার কথাও ভুলে যায়। গুণাঢ্যের 
অসাধারণত্ব বোঝাতে তাকে শাপগ্রস্ত দেব-সহচর 'হসেবে দেখানো হয়েছে । 

এসব কংবদীন্তর আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ । 'কন্তু এর মধ্যে একাঁটি সত্য অন্তত 
লুকয়ে রয়েছে, গুণাঢ্য সেকালের ব্লাতাজনের মৌখিক ভাষাকে তার পথর 

ভাষার মাধ্যম করেছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নয়, গ.ণাঢ্য কাহনী 
লাপবদ্ধ করেছেন তৎকালীন সমাজে ধিকৃত এক ভাষায় । তথাকাঁথত অন্ত 
লোকসমাজের মৌখিক লোকসাহত্যের ভাষা ছিল এই পৈশাচী। সেইকালে 

পৈশাচী ভাষায় জনগোম্ঠীতে প্রচারত রূপকথা-পশহকথা-প্রেম কাহনী সংগ্রহ 
করেছিলেন গুণাঢ্য। লৌকিক মানাঁসকতার প্রাতি আম্তাঁরক আকর্ষণ ছিল 
বলেই 'তাঁন এই ভাষা গ্রহণ করোছলেন। এই পৈশাচী ভাষার সঙ্গে গাম্ধারীর 
খুব মিল ছিল। পৈশাচণী ভাষা মানুষ সম্পর্কে সেকালের ধারণা ছল খব 
খারাপ, আট রকমের 'ববাহের মধ্যে পৈশাচ ঠববাহ অধম, 'িশাচপৈশাচিক- 

পৈশাচী শব্দগুলর মধ্য ?দয়ে অমানাঁবক নির্মম পাশাঁবক ভাবনাই প্রকাশ 
করা হয়েছে । সেই সময়েই গুণাট্য এই ভাষাকেই অবলম্বন করলেন । এই 
ভাষার প্রাতি প্রীত তাকে সাহসী করে তুলেছিল । আর 'বিদ্যামদগর্কে গািতি 

রাজা অপপাঁবত্র ভাষাকে শোধন করে 'নিয়ে তবেই তাকে গ্রহণ করলেন। অপবিন্ 
ধক অসংস্কৃত পথকে সংস্কার করে সংস্কৃত বৃহৎকথার জন্ম দিলেন । 

স্টেন কোনো মন্তব্য করেছেন, গুণাট্যের বৃহৎকথা "বন্ধ্য প্রদেশেই বৌশ 
জনাপ্রয় ?ছিল। এই এলাকায় প্রাচীন জনবসাঁতি আর্ধ নয়, এখানে সেই কালে 
দ্রাঁঝড় অথবা কোল গোগ্ঠী কিংবা দ্রাবড়বকোল মিশ্রত জনজাতির বসাঁত ছিল । 

তাই মনে হয় বৃহৎকথার অনেক লোককথা 'তাঁন সংগ্রহ করোছিলেন আঁদবাসী 
জনগোম্ঠনর কাছ থেকে। 

কোনোর এই অনুমানের কিছ: ভাত্ত রয়েছে । গুণাঢ্ের দই শিষ্যের 
দৌহক যে বর্ণনা রাজা ?দয়েছেন ও সেই সঙ্গে পৈশাচী ভাষা ব্যবহারের যে 
প্রসঙ্গ এসেছে তাতে আদিবাসী উৎসটির সম্পকে ধারণা করা চলে । 

সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরত এই বৃহৎকথার কোনো পথ যাঁদ আ'বক্কৃত 

হত, তাহলেও আমরা গ.ণাট্যের সংকলিত, লোককথার সন্ধান পেতাম । 'কিম্তু 

সে পথও আ'বত্কৃত হয়ান। গ ণাট্যের গ্রন্থের পাঁরচয় পেতে হচ্ছে মূলত অন্য 
1তনট গ্রন্থের মাধ্যমে । 

প্রথম গল্পাঁট হল বৃহত্থাশ্লোকসংগ্রহ, রচাঁয়তা বদ্ধস্বামী। নেপালের 
রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে পাথাট আঁবশ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় 
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হরপ্রসাদ শাস্ী। এই খণ্ডিত পুথিতে রয়েছে ৮৫৩৯টি গ্লোক। পাথাঁট 
সম্ভবত লেখা হয় অণ্টম-নবম শতকে । দ্বিতীয় গ্রন্থাট হল একাদশ শতকের 
বৃহৎকথামঞ্জরী, পাীথকার হলেন ক্ষেমেন্দ্র। তৃতীয় গ্রম্থাট হল একাদশ 
শতকের কথাসরংসাগর, রচাঁয়তা সোমদেব ভর । অন্য উপায় নেই, বহ্ধস্বামী 
ক্ষেমেন্ত- সোমদেবের গ্রন্থ থেকেই গ্ণাট্যের বৃহৎকথার ভাষান্তারত রূপের 
কিছ পাঁরচয় পেতে হবে । 

বৃহৎকগামঞ্জরী 

বৃহৎকথার কাশ্মীরী রূপকে অবলম্বন ও অনকরণ করে সংস্কৃত ভাষায় 
বৃহৎকথামঞ্জরী লেখেন কাব ক্ষেমেন্দ্র। গ্রন্থাট ছন্দে রচিত। একাদশ 

শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (১০৪০ খীস্টাব্দে ) পুথিটি সংকলিত হয়। সেইকালে 
কাশ্মীরে বৃহৎকথার যে পথ প্রচালত 'ছিল তার আয়তন নাক ছিল 'াবশাল। 

ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন, সাধারণ মানুষ এই বশাল গ্রন্থের রস সাঁতকভাবে উপভোগ 
করতে পারত না, তাই মূল গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ করে রচিত হল তার গ্রন্থ । 

এই উীন্ড থেকে বোঝা যায়, ক্ষেমেন্দ্র চেয়েছিলেন তার পাাঁথ সাধারণ মানুষের 
বোধগম্য হয়ে প্রচারত হোক । সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পরকে এই ধরনের আশা পোষণ 
করা বেগ আভনব। কেননা, আধকাংশ গ্রন্থকারই চাইতেন তার পথ 

ধবদগ্ধজনের মন জয় করক। গণাঢ্যের মানসিকতার যোগ্য উত্তরসূরী 1ছলেন 
ক্ষেমেন্দ্র 

ক্ষেমেন্দ্রের বৃহতকথামঞ্জরীতে আঠারটি লম্বক বা অধ্যায় রয়েছে, এই একই 
সংখ্যক লম্বক রয়েছে সোমদেবের গ্রন্থে । প্রথম পাঁচিটি লম্বক দই গ্রন্থেই 
একই রকমের কিন্তু পরবতাঁঁ লম্বকগ্ণীলতে দুজন একই পারম্পর্য রক্ষা 
করেনাঁন। তবে দুটি গ্রম্হের কাঁহনা, পান্রপান্রী, সমাজাচন্র, 'বিন্যাস-পদ্ধাত 
প্রভৃতি আলোচনা করলে অনুভব করা যায়, দুজনের গ্রন্হের উৎস একই । 

সম্পাদনার সময় স্বাভাঁবকভাবেই দজন সংকলক দহভাবে তাদের গ্রন্হকে 
সাঁজয়েছেন। ব্যন্তিরুচি সাক্তয় ছিল। 

ক্ষেমেন্দ্ের গ্রন্হ তারশ বছর আগে সংকাঁলত। তাই মনে হয়, 'তান 
গুণাট্কে বোশ অনুসরণ করেছেন । তার গ্রন্হ প্রচারত হবার পরে দোমদেব 
স্বাভাঁবক কারণেই ছটা স্বতম্ত্র হতে চাইবেন। বিশাল ভারতবর্ষের 
দপ্রান্তে এই দ:টি গ্রন্ছ সংকলিত হলে মাত্র তারশ বছরের মধ্যে হাতে- 
লেখা পথ অন্যজনের নজরে নাও আসতে পারে । কন্ত; ক্ষেমেন্দ্র ও 
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সোমদেব দুজনেই কাশ্মীরের মানুষ । তাই মনে হয়, ক্ষেমেন্দ্বে গ্রম্ছ 
থেকে তার গ্রন্হের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সোমদেব যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন । 

দৃজনের সম্পাঁদত গ্রন্হেই আমরা পাচ্ছি একই নামের আঠারটি লম্বক। 

কথাপাঁঠ কথামুখ লাবানক নরবাহনদত্তজনন চতুদারিকা সূর্ধপ্রভ মদন- 
ম বেলা শশাঙ্কবতী 'বিষমশশীল মাঁদরাবতীঁ পদ্মাবতী প% রত্রপ্রভা 
আ্টীরবতা শান্তঘশ মহাভিষেক সুরতমঞ্জরী। দুজনের সাজানো ক্লম অবশ্য 
এক নয়। 

তাই লোককথাগুলির বিশ্লেষণ করবার সময় দুটি গ্রন্ছ একই সঙ্গে 
আলোচনা করা দরকার । তবে একথা স্বকার করতেই হবে, সোমদেব অনেক 

পারণত সম্পাদক । 

কণানরিংসাগর 

গুণাঢ্যের বৃহৎকথাকে অবলম্বন করে যে ক গ্রম্হ পরবর্তাকালে সংকলিত 
হয়েছে, কথাসারসাগর তাদের মধ্যে আয়তনে যেমন সবচেয়ে বড় তেমানি 
সবশ্রেষ্ঠ । সোমদেব তার গ্রন্ছের প্রারস্তেই বলেছেন, অশেষ পদার্থ যার 
আলোকবার্তকায় দীপ্ত হয়, সেই বাগ্দেবীকে প্রণাম করে “বৃহৎকথার, 
সার সংগ্রহ করে এই আখ্যায়কা রচনা করাছ। পর্বসূরীর প্রাত অকপট 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন মোমদেব । 

আঠার'টি লম্বকের নাম বলার পর বৃহৎকথা সম্পর্কে সোমদেব আবার 
বলেছেন, এই গ্রন্ছ মূলানুযায়ী। মূল গ্রন্ছকে কোথাও লঙ্ঘন করা 
হয়ান। এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে মূল গ্রন্হ সধাক্ষপ্ত আকারে 
গ্রাথত হতে পারে । অন্বয়ের ওচিত্য এবং কাব্যাংশের যোজনা দ্বারা গজ্পের 
রস যাতে 'বিদ্বিত না হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। নিজের 
পাঁণ্ডত্য দেখাবার প্রয়াস না করে যাতে নানা গল্পের সমন্বয় করা যায় 

সেই চেষ্টাই করেছি। 
এই স্বীকারোন্তর মধ্যে রয়েছে 'বিনয়, অন্যধারে গ্রম্হছকারের সততাও প্রকাশ 

পেয়েছে, তান মূল গ্রন্হকে লগ্ঘন করেতে চানান। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, 
গৃণাট্যের গ্রন্থ সোমদেবের কাছে ছিল। তৃতীয় শতকের পথ একাদশ 
শতকেও বর্তমান ছিল। সোমদেবের উন্তি থেকেই গণাঢ্য ও তার বৃহৎকথার 

আস্তত্ব প্রমাণিত হয়। একাদশ শতকেও যে গ্রন্হের বাস্তব উপাক্ছিতি জানা 

গেল, তার 'বিনষ্টির হীতহাস বড় 'বস্ময়কর । 
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এই স্বীকারোন্তর পরেই সোমদেব শুনিয়েছেন 'িব-পার্বতী-পূষ্পদন্ত- 
মাল্যবান-গুণাট্যের কিংবদন্তি। শর: হল কথাসারৎসাগর । 

বৃহৎকথামঞ্জরীর তিরিশ বছর পরে ১০৭০ খস্টাষ্দে সংকলিত হয় 
কথাসসারংসাগর । কাশ্মীরে তখন রাজত্ব করছেন রাজা অবন্তীবমাঁ। কংবদস্তি 

রয়েছে, রাজা অবন্তীবমরি রানী 'বিদূষাঁ সূর্যবতীর অন[্রেরণার সোমদেব 
কথাসাঁরৎপাগর সংকলন করেন । রাজমহিষাী নাকি বলেছিলেন, বৃহৎকথামঞ্জরণী 

স্থখপাঠ্য গ্রন্হ নয় আর আত সধাক্ষপ্ত। তাই জুখপাঠ্য ও বৃহ গ্রন্হ 
রচনা করলেন সোমদেব। কাশ্মীরে তখন চরম বিশৃঙ্খলা । রাজপন্ত্র 
পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পাঁরিপাষ্বিক আরও নানা 
প্রতিকুলতার মধ্যে রানী চরম মানসিক অশান্তির মধ্যে দিনরাত কাটাচ্ছেন। 
এই অবস্হায় রানীর চিত্ত 'বনোদনের জন্য সভাকাঁব সোমদেব রচনা করলেন 

তার অমর গ্রম্হ। শোনা যায়, প্রথম বারে পিতা পুত্রকে দমন করেছিলেন, 
কিন্তু সুযোগ বুঝে পাত্র আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । পাত্রের এই আচরণে 
মমহিত হয়ে রাজা আত্মহত্যা করেন । রানী হন সহমৃতা ! 

সোমদেব তার গ্রম্হে খলেছেন, গণাট্যের বৃহৎকথার কাহনীগুলি লোকের 
মূখে মুখে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই শবশ্লেষণ সঠিক নয়। 

লোকের মুখের কাঁহনীই সংকলন করেছিলেন গণাদ্য, তাই কয়েক শ' 
বছর পরে সেইসব কাঁহনীর প্রচার দেখে সোমদেবের এই ভূল ধারণা জন্মেছিল। 
যেপাঁথ সংস্কৃতে লেখা কিংবা পৈপাচগিতেও যাঁদ লেখা হয় তা সেইকালে 
ব্যাপকভাবে প্রচারের কোনো অনুকুল পাঁরবেশ বা মাধ্যম 'ছিল না। 
আসলে, লোকসমাজের সম্পদ ও মানাঁসকতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্য 
থেকেই এই াবপরীত ধারণা জন্মায় । এই গ্রন্হের প্রথমাংশে এ সম্পকে 

আলোচনা করোছ। 
কথাসারৎসাগরে রয়েছে বাইশ হাজার শ্লোক। ছোট-বড় প্রায় নয় এটি 

কাহনী এর অন্তভূন্ত হয়েছে। আগের আলোচনায় আমরা দেখোছ, বোদ্ধ 
জাতক, পণ্তন্তে এমন কাঁহনী রয়েছে যার সম্ধান পাওয়া যাবে পরবর্তাঁ 
কালের কথাসারৎসাগরে । মূল উৎস লোকসমাজ থেকেই এগুলো সংগ্রহ 
করা হয়োছল। 

বৃহতকথামঞ্জরী গকংবা কথাসাঁরৎসাগরের মূল কাহিনী হয়তো উচ্চতর 'লাঁখত 

সাহত্যের বিষয় । সোমদেব মূল কাহনী যে বিষয়কে কেন্দ্র করে গ্রাথত 
করেছেন, তা হল উদয়ন-বাসবদত্া-পূত্র নরবাহনদত্ত-্পত্রবধ্ মদনমণ্চুকার 

কাহনী। কত্ত; এই কাশহনীর মালা গাঁথতে গরে তান অসংখ্য লোককথা 
পশুকথা-কিংবদাস্তকে সংকলন করেছেন। লোকসংস্কীত আলোচনার প্রসঙ্গে 

তাই বৃহৎকথা-বৃহৎকথামঞ্জরী-কথাসারৎসাগর এত গুরুত্বপূর্ণ | কথাসারৎসাগরে 
বীরত্ব ও প্রেমই মূল চালিকাশাস্ত, কিন্তু লোকজীবনের মৌখিক 
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সম্পদকে অন্তভূন্ত করার জন্য জনমানসের অপরূপ দর্পণ হিসেবেও 

গ্্ছটি চিরস্মরণণয় হয়ে থাকবে । এই গ্রচ্হে বসরাজ উদয়ন ও চণ্ডমহাসেনের 

কন্যা রানী বাসবদত্তার যে অপরূপ প্রেমকাহনী হাজার বছর ধরে ভারতীয়, 
ইরানীয়, আরবীয় ও ইউরোপীয় রাঁসক পাঠককে মুগ্ধ করে এসেছে, সেই 
কাহিনীর প্রাচীনতম ও সরল রূপাটর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে খুবস্টপূর্ব 
যণ্ঠ শতান্দী অথবা তারও পূববতাঁ পালি 'জাতকথা কথা*য় । 

এই উদয়ন-বাসবদত্তার কাঁহনী সম্পর্কে আচার্য সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বলেছেন, এই আখ্যায়িকা প্রথম থেকেই প্রাচীন যুগে ভারতীয় জনগণের 
হদয় আঁধকার করে আতিমান্রায় সর্বজনাপ্রয় হয়েছিল । খনটস্টপনর্ব "দ্বতীয় 
শতাধ্দীতে উড়িষ্যার ভূবনে*্বরে স্থ্পতিশিল্পের ও অন্যান্য শিলাপটের 

ক্ষোঁদিত চারুকলায় যে সপ্তম ভারতীয় কাহনী রূপলাভ করেছিল, এই 
আখ্যায়কা থেকে গৃহীত 'িষয়বস্তূসমূহ তার সুপ্রাচীন নিদশন। 
আনমানিক খতস্টীয় চতুর্থ শতকে কালদাস তার মেঘদূত কাব্যে এই 
প্রান কাহিনীর জনাঁপ্রয়তার উল্লেখ করেছেন৷ রামায়ণ কাহিনীর সাম্প্রতিক 
গবেষকদের কারও কারও মতে এই আখ্যায়কাঁট হয়তো রামসীতার কাহনণর 
পূর্ণ আকার পাওয়ার আগেই প্রচলিত ছল । 

তাহলে 'কি এই অনমান সত্য যে, উদয়ন-বাসবদত্তার কাহনীর আদি 
বীজ 'নাহত ছিল লৌকিক এঁতিহ্যে ঃ লৌকিক উৎস থেকে এই কাহনী 
যখন বিদগ্ধ নাগাঁরক কাবদের হাতে পড়ল, তখন থেকেই এর 'ববর্তন 

শুর হল? “জাতকথা কথা'য় রয়েছে বলেই শুধু নয়ত এর সব্বাপা 
জনাপ্রয়তার জন্যও বিষয়টি একেবারেই অন.মান-নিভভ'র নয় বলেই মনে হয় । 

সোমদেব ভট্ট ছিলেন রাজসভার কাঁবি, বিদগ্ধ পাঁণ্ডিত। তাই তার গ্রন্থে 
প্রাধান্য পেয়েছে কাঁবর সমশ্রেণীভুন্ত ও সমমানসিকতাভাবাপনন পান্রপান্রী। 
নাগরিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে, বারাণসাী-পাটলিপতনর-উজ্জীয়নী-কৌশাম্বী- 

শ্রাবন্তী নগরীর আঁধবাসীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে । রাজা-রানী- 

অমাত্য-বাঁণক-সন্যাসী-সন্্যাসিনী-বোদ্ধ ভিক্ষু-পতিতা*জয়াড়ী প্রভৃতির অসংখ্য 
কাহনী রয়েছে । কিন্তু এসবের মধ্যেই লৌকিক কাঁহনীও অন্তুভূন্ত হয়েছে । 
রাজসভার 'বদপ্ধ পণ্ডিত-কবি আমাদের যখন লোকিক এীতহ্যের কাহনী 
শুবনয়েছেন তখন তার মধ্যে সংকলক-সম্পাদকের পাঁরিশশীলত ভাবনা কাজ 

করেছ। অনেক সময়েই লৌকিক মানাঁসকতার মধ্যে নাগরিক বোধ প্রাধান্য 
বস্তার করেছে । তবুও লোকএতিহ্যের স্বরুপাঁট "নে নিতে খুব অস্থাবধা 

হয় না। কাহনগীর মূল কাঠামোটি 'বশ্লেষণ করলেই তা ধরা পড়ে। 

জাতকের আলোচনায় চূল্লকশ্রোম্ঠ-জাতক গঙ্গা বলোছি। কথাসারংসাগরে 
'মূষক বাঁণকের কথা” রয়েছে প্রথম লম্বকের ষ্ঠ তরঙ্গে । কাঁহুনীটি হল £ 

এক বাঁণক ছিল। তার জন্মের আগেই তার বাবা মারা যায়। শাঁরকরা 
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তার মায়ের সবাঁকছু দখল করে নিল । বাঁণক তখন মায়ের পেটে, ছেলের যদি 

কোনো ক্ষতি করে ওরা এই ভেবে তার মা তার বাবার এক প্রনো বন্ধুর বাড় 
চলে গেল। সেখানে বাঁণকের জন্ম হল। 'দনরাত খাটত সেই মা; অনেক 

কষ্টে আধপেটা খেয়ে মা ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ররল। বাঁণক লেখাপড়া 

খল । একদিন [শিক্ষক বললেন, তুমি বাঁণকের ছেলে, এবার ব্যবসা-বাণিজ্যে 
মন দাও। বিশাখিল রাজ্যে এক মহাধনী বাঁণক আছে। তুমি তার কাছে 

যাও তার কাছ থেকে ফিছ তথ সাহায্য নিয়ে বাঁণজ্য কর। 
বাঁণক গেল মহাধনী বাঁণিকের বাঁড়। বাড়তে ঢুকেই সে শুনতে পেল, 

মহাধনী অন্য এক বাঁণকপ[ত্রকে রেগে বলছেঃ যার চেস্টা আছে সে এই মরা 
ইনদুরকে নিয়েও ধনলাভ করতে পারে । তোমাকে যে এত টাকা 'দিলাম, তা 
দিয়ে আরও অর্থ উপার্জন করতে পারলে না, উলটে সবই খরচ করে ফেললে 2 
অপদার্থ কোথাকার ! 

এই কথা শুনে গরিব বাঁণক বলল, আগাম িছ অর্থ দিয়ে আমি এই 
ই'দূরটা আপনার কাছ থেকে কনে নিলাম । 

এক বাঁণকের বেড়ালের জন্য দরকার পড়ল একটা ইণদরের। বাঁণক 
দু'মুঠো ছোলা নিয়ে মরা ইদ্দুর তাকে দিয়ে দিল। সেই ছোলা গুশড়য়ে 
এক কলসী জল 'িয়ে বাঁণক নগরের বাইরে এক গাছের 'িচে বসে রইল । 
কাঠুরিয়ারা সেই ছোলা-জল খেয়ে তাকে দুুকরো কাঠ দিল। সেই কাঠ 
বাকি করে আরও বেশি ছোলা কিনে জল বয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসে রইল । 

কাঠুরিয়ারা আরও কাঠ 'দিল। এমন করে তার পখাজ বাড়তে লাগল । 
শেষকালে সে 'াীজেই অনেক কাঠ নল । হঠাৎ বা নামল । ব্াঁন্ট আর 
থামে না । কাঠের খুব অভাব দেখা দিল । আকালের দিনে সেই কাঠ বার করে 
বাঁণক অনেক টাকা পেল । সেই টাকা 'দিয়ে বাঁণক একটা দোকান খুলে ব্যবসা 
করতে লাগল । ধারে ধীরে সেই দোকান থেকে সে খুব ধনী হয়ে উঠল। 
একদিন সে একটা সোনার ইদুর তোঁর করে মহাধনীকে উপহার 'দিল। মহাধনী 
সব শুনে 'নিজের মেয়ের সঙ্গে বাঁণকের "বয়ে 'দিল। 

চুল্লকশ্রোষ্ঠ-জাতক কাহনীট বেশ জাঁটলঃ আর এই কাহননাট খুব সরল । 
সোমদেব যাঁদ জাতকের কাহিনীটি থেকে এই কাঁহনী গ্রহণ করতেন তাহলে এত 
পাঁরবর্তন ঘটত না। অথচ বোঝা যাচ্ছে, দুটি কাঁহনীর গড়ন, পান্রপান্রী, 

ধিন্যাস ও মূল বন্তব্য একই । আসলে, একই লোককথার দুটি ভিন্ন রুপ, 
অঞগ্চলভেদে দুরকম কাঁহনী গড়ে উঠেছে। জাতককার একটি এলাকা থেকে 
তার কাঁহনী সংগ্রহ করেছেন আর সোমদেব অন্য এলাকা থেকে তার কাহিনী 

সংগ্রহ করেছেন। যাঁদ গুণাঢ্যের গ্রন্থ এই কাঁহনীর উৎস হয়, তবে গ্ণাট্যই 
অন্য এলাকার গঞ্প সংগ্রহ করেছিলেন। লোককথার 'বাভন্ন রুপ 'বাভন্ন 

সংগ্রাহক এভাবেই সংকলন করে থাকেন । 
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প্রথম লম্বকের ষ্ঠ তরঙ্গে “মায়া উদ্যানের কাহনীশট একট কংবদান্ত । 

এধরনের অসংখ্য 'কিংবদন্তি ভারতীয় লোকসমাজে ছাঁড়য়ে আছে । উত্তর- 
প্রদেশের গাড়োয়াল এলাকায়, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার তুম্বুনন এলাকায় 
ও বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার ঈশ্বরদিতে এই ধরনের কিংবদন্তি 

শনোছ। অনেক গ্রচ্থেও অন্তভূর্ত রয়েছে এই একইরকম কাঁহনণ। 
নমদা নদীর তীরে একজন লোক ছিল। সে ছিল যেমন কুড়ে তেমন 

গারব। তাকে কেউ ভিক্ষেও দিত না। বে"চে থেকে লাভ কি? সেবোরয়ে 
পড়ল। নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে সে একদন এল এক পাহাড়ী জঙ্গলে । 

সেখানে ছিল দেবী দুগরি এক মন্দির । সে ভাবল, লোকেরা দেবীকে সম্তুষ্ট 
করবার জন্য এখানে পশহ বাল দেয়। আম তো পশংরও অধম । আমি 
নজেকেই বাল দেব। এই ভেবে সে একটা খঙ্গ তুলে নিল, নিজের গলায় 
কোপ বসাতে যাবে এমন সময় দেবী তাকে বললেন, তুমি আত্মঘাতী হয়ো না, 
আমার কাছেই থাকো । সেহাদন থেকে তার িদে-তেস্টা চলে গেল । সেখানে 
থাকতে থাকতে একদিন দেবী বললেন, তুমি অন্য কোথাও গিয়ে একটা সম্দর 

বাগান তোর কর, এই নাও গাছের বীজ । সেগোদাবরী নদীর পাশে গিয়ে 
স্ন্দর বাগান তৈরি করল । আসলে এই বাগান দেবী দ গরি কপার এমন স্বম্দব 

হয়ে উঠেছে । 
প্রথম লম্বকের সপ্তম তরঙ্গে ইন্দ্র ও শিবিরাজার কাহনী' শনিয়েছেন 

সোমদেব। মহাভারত কিংবা জাতকের কাহিনখর অন-রূপঃ কিন্তু অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত । সোমদেব বলেছেন, পাঁথবীতে কখনও কখনও এইরকম ঘটে থাকে। 
ষথা £ 

অনেক কাল আগে 'শাব নামে এক রাজা 'ছালন ৷ তাকে বণনা করবার 
জন্য ইন্দ্র বাজপাঁখর রুপ ধরে মায়াকপোতরূপী ধ'রে পেছনে ধাওয়া 
করলেন। ভঘ পেয়ে কপোত 'শাবর কোলে ল:কয়ে পড়ল । বাজপাখি 
মানৃষের গলায় বলল, কপোত আমার খাদ্য, আমি ক্ষধার্ত কপোতকে আমার 
হাতে দাও। ওকে না পেলে 'খদের জহালায় এক্ষুনি আমি মরে যাব। 

তোমার ধর্ম তখন কোথায় থাকবে ? 

শাব বললেন, ওকে আমি আশ্রয় দিযোছ, এর পাঁরবর্তে সমান পাঁরমাণ 
মাংস তোমায় দিচ্ছি 

বাজ বলল, বেশ তাই হবে । কিন্তু তোমার 'নিজের দেহের মাংস আমাকে 
'দিতে হবে। 

রাজা রাজ হয়ে নিজের দেহের মাংস কেটে তুলাদণ্ডে চাপালেন । কিন্তু 

কপোতের সমান ওজন আর 'কছতেই হর না। তখন রাজা নিজেই তুলাদণ্ডে 
চেপে বসলেন । দৈববাণী হল, সাধ, সাধু, এবার সমপাঁরমাণ মাংস 
হল। 
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তখন ইন্দ্র ও ধর্ম ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজেদের রূপ ধরলেন, রাজাকে আশবদি 
করে অন্তাহ্ত হলেন । শিব আগের দেহ ফিরে পেলেন । 

অন্য যে দ:টি গ্রন্থে শাব বা উশীনরের উপাখ্যান রয়েছে তা ছটা 
জঁটল। এই সরল কাঁহনীটি অনেক বোশ লৌকিক। 

প্রথম লম্বকের পণ্চম তরঙ্গে শিবশমরি যে কাহনী রয়েছে তার মূ 
অংশটি ভারতীয় লোকসমাজে খব জনাপ্রয়। বোকা রাজার দেশে সন্গ্যাস ও 

শিষ্য গিয়েছিল, শিষ্য গকভাবে বিপদে পড়োছিল, তার কাণহনী ছাড়িয়ে আছে 
প্রায় সর্বভ্র। গ্রামীণ মানষেব কাছে গঞ্পাট আত পারাঁচত। কথাসাঁরৎ- 

সাগরে একটু অন্যভাবে কাহিনাঁটি বলা হয়েছে । কিন্তু বন্তব্য এক। উপ 
স্থাপনের নতুনত্ব ঘটাতে গিয়ে সোমদেব লৌকিক এীতহ্যকে কিছ-টা ব্যাহত 
করেছেন । 

বহুকাল আগে আঁদিতাবর্মা নানে এক রাজা লেন । তার মন্ত্রীর নাম 
ছিল 'শিবশম? সে খব বাদ্ধমান। রাজার 'ছিল অনেক রানী । এক রান? 
গভবিতী হল। রাজা রক্ষীকে 'জিজ্ঞেস করল, আমি দুবছর অন্তঃপ:রে ঢুঁকিনি, 

তাহলে রানী গভ“বতী হল কেমন করে ? 
রক্ষী বলল, আপনার মন্ত্রী 'শবণমা ছাড়া কোনো পরষ অন্তঃপ-রে ঢুকতে 

পারে না, আপনার আদেশ নেই । 'তাঁনই অবাধে অন্তঃপরে ঢোকেন। 
রাজা মনে মনে 'চিম্তা করলেন, এই মন্ত্রী রাজদ্রোহী। কিন্তু সবার 

সামনে আমি যদ একে হত্যা করি, ওবে আমার 'নন্দে রটবে। 
তখন রাজা মন্ত্রীকে পাঠালেন তার বন্ধ এক রাজার কাছে। সেই রাজার 

নাম ভোগবমাঁ। সেইসঙ্গে গোপনে এক দৃতকেও ভোগবনরি কাছে পাঠালেন 
একটা চিঠি দিয়ে । চিঠিতে লেখা রয়েছেঃ_-শিবশম'কে হত্যা করবে। 

শিবশমাঁ সেই রাজ্যে গেল। দূতও উপ্পাস্থত হল। ভোগবমাঁ দিল্ত 
[চিঠি পেয়েই শিবশমকে সব খংঃলে বললেন। শবশমাঁ তক্ষুনি বলল, 
আমাকে এখন বধ করূন। যাঁদ আপাঁন আমাকে বধ না করেন, তবে আমি 
নিজেই আমার মৃত্যু ঘটাব। 

ভোগবমাঁ এই কথা শুনে স্মিত হলেন । বললেন, সে'কি কথা ? এর 
তাৎপর্য ?ক 2 ধাঁদ খলে না বল তবে আম তোমায় আভশাপ দেব । 

দশবশমাঁ বলল, রাজা, যে দেশের মাটতে আমাকে বধ করা হবে, বিধির 
[বিধানে সেই দেশে বারো বছর ধরে একটানা খরা হবে, একফোঁটাও বট হবে না। 

রাজা ভোগবমাঁ 'নিজের মন্ত্রীর সঙ্গে অনেক আলোচনা করে বললেন, 
এঁ রাজা আঁদত্যবম্ম আমার রাজ্যের ধংস কামনা করছে। ইচ্ছে করলে 

মন্ত্রী শিবশমাঁকে হত্যা করবার জন্য সেকি গণপ্তঘাতককে নিয়োগ করতে 
পারত না? এই মন্ত্রীকে আমরা কোনোভাবেই হত্যা করব না, নিজে যাতে 
আত্মঘাতী না হয় তাও দেখতে হবে। 
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রাজা রক্ষা নিয়োগ করলেন, 'িবশমাঁকে দেশাম্তরে পাঠিয়ে দিলেন । 
নিজের বৃদ্ধিবলে শিবশমাঁ বেচে গেলেন । 

তৃতীয় লম্বকের প্রথক তরঙ্গে “ভণ্ড সম্গ্যাসীর কথা রয়েছে । একাঁট 
স্পরিচিত লোককথা । কাঁলিম্পঙ শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে ফালুকোট 

নামে একটি গ্রাম রয়েছে । ডাঃ গ্রেহামস্ স্কুলের পাশ 'দিষে পায়ে-চলা 
পাহাড়ী পথে বেশ কিছদুর হাটিলে পডবে এই গ্রাম। সেখানে এক 
নেপালী বৃদ্ধার মুখে এই কাঁহনী শনোছ। বৃদ্ধা তৃ্ত গাছে রেশমগূটির 
চাষ করেন। ও'ড়িশার চাঁদপুরে নৃলিয়াদের মুখে এবং নদীয়া জেলার 
শান্তিপুরে একজন মুসলমান কৃষকের ম:খে এই পকসসা” শনোছ। 

বাংলার . গ্রাম-গঞ্জে প্রকাশিত “কসসা কাঁহনীর” তানেক হেটো বইতে এই 
কাহনী 'লাপবদ্ধ রয়েছে । সোমদেবের হাতে পড়ে কাঁহনীটি ছটা 
পাঁরশশীলত হয়েছে । 

জাহুবীতীরে এক নগরী আছে, তার নাম মাকাঁন্দকা। প.বাকালে 
সেখানে থাকত এক সন্াসী। সে'ছিল মোনব্রতধারী। ভিক্ষা করে তার 
জীবন চলত । তার 'ছিল কিছ: সন্ন্যাসী শিষ্য । 

একাদন মৌনী সাধু ভিক্ষা করতে এসেছে এক বাঁণকের বাঁড়তে। 
বাঁণকের স্ুম্দরী কুমারী মেয়ে ভিক্ষা দিতে দোরে এল । তার রূপ দেখে 
সাধুর মনে কুচিন্তা জেগে উঠল । বলে ফেলল, হায়! “কি কষ্ট! 

তার কথা বাঁণকের কানে গেল । বাঁণক অবাক হল। বেরিষে এসে বলল, 

আপাঁন মৌনব্রত ভেঙে কথা বলে উঠলেন কেন ? 
সাধু বলল, তোমার এ মেয়ের অনেক অশুভ লক্ষণ আছে। এই 

মেয়ের বিয়ে দিলে তুমি, তোমার বৌ, তোমার ছেলেরা সবাই মত্যুর কোলে 
ঢলে পড়বে । তৃমি আমার ভন্ত বলে তোমার মঙ্গল চিন্তা কবেই আম এ 
কথা বলোছ, তোমার জন্যই আমান ব্রত ভেঙেছি। আজ রাতে তুমি 

তোমার মেয়েকে একটা কাঠের 'িম্ধৃকে ভরে তার ওপরে একটা প্রদীপ 
জালিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে । যাঁদ বাঁচতে চাও। 

“তাই করব সাধৃবাবা”--এই কথা বলে বাঁণক ঘরে চলে এল। খুব 
কম্ট হতে লাগল, তবু সাধুর কথামতো বণিক তাই করল । 

এদিকে আশ্রমে ফিরে এসে সাধ শিষ্যদের বলল, তোমরা গঙ্গাতীরে যাও। 

দেখবে একটা কাঠের 'সিম্ধৃক ভেসে যাচ্ছে, তার ওপরে প্রদীপ জৰালানো । 

গোপনে সেই 'সম্ধুক এখানে নিয়ে আসবে । সিম্ধুকের ভেতরে যদ কোনো 
শহ্দও শুনতে পাও তবু 'সিম্ধক খুলবে না। 

আদেশ পেয়ে 'শিষ্যেরা চলে গেল গঙ্গার তীরে । 
এখন হয়েছে ক, শিষ্যেরা গঙ্গার তীরে পেশছবার আগেই এক রাজপূনুন্ 

এল গঙ্গার তীরে। সে এসোছল স্নান করতে। প্রদীপ-জবালা সেই 
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1সম্ধূক দেখতে পেয়ে রাজপুত্র তার পাঁরচারকদের আদেশ দিল, ওটাকে 
তারে নিয়ে এস। 'সিম্ধকের ডালা খুলে রাজপন্তর অবাক হরে গেল। 

মেয়ের রূপে মণ্ধ হয়ে রাজপূত্ত্র তাকে গাম্ধবমিতে 'বিয়ে করল। তারপরে 

[সন্ধূকের মধ্যে দূদন্তি এক বানরকে ঢুকিয়ে আবার জলে ভাসিয়ে দিল। 
রাজপত্র-মেয়ে সেখান থেকে চলে গেলে শিষোরা গঙ্গাতীরে এল। 

1সম্ধূক দেখতে পেয়ে তীরে নিয়ে এল তারপরে য়ে গেল সাধূর 

কাহে। 
সাধুর মনে আর আনন্দ ধরে না। সে বললঃ আম এই সিম্ধূক নিয়ে 

পাশ্রমের ওপরের তলায় যাচ্ছি, একে মন্ত্র পড়ে শুদ্ধ করতে হবে । তোমরা 

সবাই 'িনচের তলায় থাকো । 
বাঁণকের জ্ঞন্দরী মেয়েকে দেখবার জন্য সাধু ছটফট করতে লাগল । 

তাড়াতাঁড় “সম্ধূকের ডালা খুলে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে লাঁফয়ে 

বোরয়ে এল সেই দুদন্তি বানর । বানর রেগে গিয়ে আক্রমণ করল সাধে, 
দাতি 'দিয়ে কামড়ে তার নাক কেটে নিল, নখ 'দিয়ে খামচে তার কান 

ছশ্ড়ে নল । মন্ত্রণায় কাত্রাতে কাত্রাতে সাধু 'িনচে নেমে এল। তার 
অবস্থা দেখে 'শষ্যেরা আতিকন্টে হাঁস চেপে রইল ॥ তার পরের দিন সাধূর 
অবস্থা শনে সবাই হাসতে লাগল । বাঁণক খুব খশ হল,--যাক, তার মেয়ে 

খ-ব ভালো বর পেয়েছে । 
সোমদেবের বলা এই কাহনঈ বেশ পাঁরশীলিত। 'ক্তু লোককথায় যা 

শনোছ ও হেটো বইতে যা পড়োছ তা অনেক বোঁশ স্থলে । সেইসব কাণহনীতে 

সাধু বা ফাঁকরের দেহগত কামনার কথা তি স্পম্টভাবে গ্রামীণ ভাষার প্রকাশ 
করা হয়েছে। 

ষ্ঠ লম্বকের সপ্তম তরঙ্গে একটি পশকথা রয়েছে, “বৌজ-পেচা-বেড়াল ও 

ই*দরের কাঁহনী'। এই গ্রন্থেরমহাভারতের পশুকথা-রূপকথা” অংশে ইদুর 
পাঁলত-বেড়াল লোমশ-বেজি হরিত-পে*চা চন্দ্রকের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি 
সেই একই পশুকথা রয়েছে কথাসারসাগরের এই কাঁহনশর মধ্যে । শুধ- 
মহাভারতে গভনর তন্বকথার প্রাধান্য রয়েছে, ই'দুর-বেড়ালের কথাবাতরি মধ্যে 
রাজনীতি-ব্যবহারনীতি প্রকাশ পেয়েছে, আর সোমদেবের গ্রন্থে সরলভাবে 

পশুকথাটি শোনানো হয়েছে । শেষে রয়েছে নীতিকথার একটি বাক্য,_- 

অবস্থাবশে শত্রু কখনও মিত্র হয়» কিন্তু চিরকাল সে মিত্র থাকে না। মহা- 

ভারতে ইশ্দুর-বেড়ালের সংলাপের মাধামে এক ধরনের নাটকীয়তা সৃষ্টি 
করেছেন মহাভারতকার, আর সোমদেব লৌকিক পশহকথাঁটি সোজাসুজি 
বলেছেন ॥। সোমদেবের সংকালত কাহিনীটি বেশি লৌকিক 

কথাসাঁরৎসাগরে 'লাপবদ্ধ এই ধরনের অসংখ্য কাঁহনী বিশ্লেষণ করে ও 

তাদের মোটিফ-রূপরশীতি বিচার করে বোঝা যায়, সোমদেব লোক এীতহ্যের 
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সম্পদের ওপরে ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছিলেন । এবং অন্যভাবে বলা যায়, 
গণাঢ্য যে লোকএীতিহ্যের মৌখিক সম্পদকে তার গ্রে সংকলিত করোছিলেন, 
সোমদেব 'ম.লানযায়ী” সেই গ্রন্থের “সার সংগ্রহ* করে এবং মূল কাঁহনীগীলকে 
কোথাও লঙ্ঘন" না করে এইসব কাহনী গ্রাথত' করলেন । 

ঈশপের নীতিকথা 

বর্তমান বিশ্বে ঈশপের নাঁতকথা সবচেয়ে বেশি জনীপ্রয়। পাঁথবার 'লাখত 

এমন কোনো ভাষা নেই যাতে এই নীতিকথা প্রকাশিত হয়ান । অজ্টাদশ 
শতাম্দীর পর থেকে হল্যাণ্ড-স্পেন- ইতাল-ফাম্স-জামনিী-গ্রেট 'ব্রিটেন প্রভাতি 

ইউরোপাঁয় দেশগুঁল সারা পৃথাঁবতে উপানিবেশ স্থাপন করে। তাদের মাধ্যমে 
ইউরোপীয় ভাষায় ঈশপ প্রথম উপনিবেশগহীলতে প্রবেশ করে । তারপরে 
উপনিবেশগীলর নিজস্ব মাতৃভাষায় সেগুলি অনাদিত হতে থাকে । ঈশপের 
নীঁতিকথাগুলি অত্যন্ত সরল, সম্পাদনার কোনো পরিশপালত কৌশল যেহেতু 
অবলম্বন করা হয়নি, তাই খুব সহজেই সেগুলি জনাপ্রয় হয়ে উঠেছে। 
নীতাশক্ষার 'বষয়টি খুব স্পন্টভাবে এইসব গল্পে প্রকাঁশত হয়েছে, তাই 
সাধারণ 'বিদ্যাশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে পাথবার প্রাতাট দেশে ঈণপের নাঁতিকথাকে 
যথেন্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । আর ইউরোপের সম্পদগুদির প্রচার একটু 
বেশিমান্নরায়ই ঘটেছে উপানিবেশবাদীদের শাসনাবস্তাবের আ্ুবাদে। তাই 
ঈণপের খ্যাতি ও প্রচার আজ দনিয়াজোড়া | 

বহ্ পাডত মনে করেনঃ ঈশপের কাহিনীগলোর সঙ্গে লোকএ্তিহ্যের 
কোনো সম্পর্ক নেই । ঈশপ তার সৃষ্টিশীল কজপনায় এগুলির জম্ম 'দিয়েছেন। 
ঈশপের 'লাখত নীতিকথা পরবতীকালে ধারে ধীরে জনসমাজে জনাপ্রয় হয়ে 
উঠেছে। কিন্তূ এই যান্তকে মেনে নেওয়া অসম্ভব । উনাঁবংশ শতাদীর 
প্রাস্ত থেকেই পাঁথবার 'বাভন্ন প্রান্তের লোককথা সংগ্রহের একটা আস্তাঁরক 
প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। িছ উদার খস্টান ধর্মযাজক, ইউরোপীয় 
প্রশাসক ও নাবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে পাঁথকং। তারা 'বাভন্ন আঁদবাসীদের 

ভাষা শিখে তাদের লোককথা সংগ্রহ করেন । এইসব জনগোষ্ঠীর ভাষার কোনো 
ঠাপ ছিল না, এরা সকলেই 'নরক্ষর গ্রামীণ কীষজীবী অথবা পশুপালক- 

1িকারজীবী। এদের সঙ্গে আগে কোনোদিন বাইরের দুনিয়ার সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ ঘটেনি। অথচ তাদের লোককথায় ঈণপের বলা অনেক 

নাতকথার সম্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বশ্বের লোকসমাজের অসম 'বকাশ 
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ঘটেছে, অর্থনৌতক-সামাঁজক স্তরগ:লি একইভাবে বকশিত হয়ান। কিন্তু 
একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে লোকসমাজকে এগোতে হয় বলে, একই প্রাকৃতিক 

প্রীতিকুলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে এগোতে হয় বলে বিশেষ বিশেষ 
স্তরে তারা একই চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করে। তাই পান্রপান্রী আলাদা 
হলেও তারা যে লোককথা স্াঁ্ট করেন তাতে আশ্চর্য সাদ্শ্য লক্ষ্য করা 
যায়। মাইগ্রেশন না ঘটলেও একই লোককথা একইভাবে কিংবা 
কিছুটা অন্য রূপে বান লোকসমাজে দেখা যায়। ঈশপের ক্ষেত্রেও 
তাই ঘটেছে । একথা কোনোভাবেই স্বীকার করা যায় না যে এইসব নাঁতিকথা 
ঈশপের মৌলিক সষ্টি। 

কয়েকটি 'বিচ্ছন্ন প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসী গোষ্ঠীর লোককথার নিদর্শন 
[নিলেই একথা প্রমাঁণত হবে। এগুলি যখন সংগৃহীত হয় তখনও বাইরের 

দনয়ার সঙ্গে এদের তেমন কোনো সাংস্কীতক যোগাযোগ গড়ে ওঠোঁন। 

ঈশপের নীঁতিকথার বেশ ীকছু নিদর্শন আমরা পাচ্ছি আফ্রিকা 

মহাদেশের সিয়েরা লিওনের মেনডে, ক্যামেরুনের বাফুন, কঙ্গোর বাপেন্দে, 
জাম্বয়ার লোজি, কোনিয়ার মাসাই, গাবোনের ফ্যাঙু, নাহইীজারয়ার ইকোই, 
মোজাম্বিকের মাকোন্দেঃ সুদানের 'শিল.ক প্রভৃতি আঁদবাসণ ; প্রশান্ত মহাসাগরীয় 

বলয়ের মেলানেশিয়ার নামাউ, মোনৃ-আল., কেরা, মালেকুলা আদিবাসী ; 
পালনেশিয়ার কারোগগোয়া, হাপাই আদবাসা £ মাইক্রোনেশিয়ার উলাখি, 

ছামারো আ'দবাসী ; আমোরকার মধ্য ও উত্তরপূর্ব এলাকার রেড হীশ্ডয়ান 
আদিবাসী ; ভারতের ওরাও*, লখের, গাদাবা, বোনদো আঁদবাসী প্রভভীতির 
মধ্যে । এদের মধ্যে থেকে যখন লোককথাগুঁল সংগ্রহ করা হয়ঃ তখন 

এদের সামাজিক অবস্থান এমন স্তরে ছিল যে অবস্থায় ঈশপ কোনোভাবেই 
তাদের নাগালের মধ্যে আসতে পারেন না। তাই ঈশপ যে সেইকালের গ্রীস- 

তুরস্ক এলাকার কৃষকদের লোককথাই বলেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই। এটা হতে পারে, লোককথা-সংগ্রহ বলতে বলতে তিনি দু-একটি 
লোককথা দনজেও হয়তো স্বান্ট করেছেন । তবে মূল প্রেরণার উৎস লোকসমাজ । 

গ্রীসের প্রাচীনতম লিখিত এীতহ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । যাদের 
[নিয়ে গোটা পৃথবীর গর্ব গ্রীসের সেই মহান সন্তানদের 'লাখত প্াথ 
আধকাংশই সভ্য জগতের হাতে এসেছে। কিন্তু ঈশপের 'লাখিত কোনো 
পৃথ আজও পাওয়া যায়ান। তাই িছ পণ্ডিত মনে করতেন, ঈশপ নামে 
কেউ কোনোকালে ছিলেন না, নানা নীতিকথা তার নামে চলে এসেছে। 

এই ধারণাও বোধহয় সঠিক নয় । এটা ঠিকই, পরবরাঁকালে গ্রীসের বোঁশর 
ভাগ নীঁতিকথাই ঈশপের সঙ্গে যুন্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে ঈশপের 
জনাপ্রয়তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ঈশপের সংগৃহীত কিছু লোককথা যে 
ছল তারও প্রমাণ রয়েছে । 
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ঈশপ তার নীঁতকথাগুলির কোনো সংকলন-্রন্থ লখোঁছলেন কনা তার 

কোনো প্রমাণ নেই । কিন্তু খস্টপূর্ব ৩০০ অন্দে গ্রীসের একজন স্মরণণয় 
ব্যন্তি 'ডিমেষ্ট্রিয়াস ফ্যালৌরউস ঈশপের নাঁতিকথার প্রথম সংকলন প্রকাশ 
করেন। সংকলন-গ্রন্হটির পাঁরচর অন্যান্য লেখকদের রচনায় পাওয়া গেলেও 
সেই গ্রম্ছটি আর পাওয়া যায়নি । কিন্ত; এটুকু অনমান করা যার, ঈণপ 
এই কালের আগে জন্মেছিলেন এবং তার নীতিকথা যথেষ্ট সমাদর না 
পেলে ভিমৌদ্রিয়াস সেগুলি সংকাঁলত করতেন না। এর একশ” বছর পরে 
খীস্টপূর্ব ২০০ অধ্দে বাবরিয়াস ঈশপেব নীতিকথার আর একাঁট সংকলন 
প্রকাশ করেন । অনেকের ধারণা, 'ডিমেট্রিয়াসের সংকলনের 1ভীত্তিতেই বাবারষাস 
এট সংকলন করেছিলেন ৷ শ.ধু এই দুজনই নন, ঈশপের নামের সঙ্গে প্রাচীন 
গ্রীসের আরও কিছ পাঁণ্ডত মানুষের নাম যুত্ত রয়েছে । প্লেটো (৪২৮-৩৪৭ 

খীস্ট প্বধ্দি) তার গুরু সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খেস্ট পৃবধ্দি) সম্পকে 
বলেছেন ষে, সক্রেটিস ঈশপের কিছ নাতকথা কাঁবতায় রূপান্তীরত করেন । 

গ্রীসের হাস্যরসাত্মক কাঁবতার জনক আ্যারিস্টোফোনস (৪৫০-৩৮৫ খুরস্ট 
প্বব্দি) বলেছেন, বাশ্মীরা তাদের বন্তব্য সহজে বোঝাবার জন্য ঈগপের 
নীতিকথাকে ব্যবহার করত। ভে য় হালকা হাঁসর আসরে ঈশপের 
নীতিকথা বলবার রেওয়াজ ছিল। রোমান কাব 'ফদ্রাস ও আগভয়ানাস প্রথম 
শতাব্দীতে ঈশপের ৪২টি নীতকথা লাতিন ভাষায় অনূবাদ করেন। অনেকের 
ধারণা, এগীল ডিমোৌটুয়াসের গদ্য-সংকলনকে 'ভীত্ত করেই অন:্দত হয়োছল। 
নবম শতকে ইগনাটিয়াস ডায়াকোনাস ঈশপের ৫৩টি নীতিকথা কাঁবতায় 
রূপ দিয়েছিলেন । আনুমানিক ১৪৮০ খুস্টাদ্দে ম্যাকাঁসমাস প্লানূডেস নামে 
একজন প্রোহত ১৪৪ টি ঈশপীয় নাীতকথার সংকলন করোছিলেন । এই গ্রন্ছের 
সঙ্গে ঈণপের একট জীবনীও ছিল। গ্রন্হটি প্রকাঁশত হয় মিলান শহরে । 
কয়েকটি বাড়াঁত নীতিকথা অন্তভূ্ত করে গ্রম্হটি পারতে ১৫৪৬ খাস্টাষ্দে আবার 
প্রকাশিত হয়৷ বাবরিয়াসের সংকলনের অনুসরণ করে ১৬১০ খুইস্টাম্দে ১৩৬ টি 
নীতকথার একটি হাইডেলবার্গ সংস্করণ প্রকাঁশত হয়। এর পরে ১৭১৮-১৮২০ 
খস্টাব্দের মধ্যে অক্সফোর্ড ও লাইপজিগে ঈশপের নীতিকথার অসংখ্য 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে বড় সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮১০ খবস্টাব্দে, 
এর সংখ্যা ২৩১টি । নিউ ইয়ক্ক থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জোশেফ 
জেকোবের ২৩১টি ঈগপের নীতকথা সংকলনই সবচেয়ে প্রামাণ্য বলে 
গৃহীত হয়েছে। 

নীতিকথার সংখ্যায় তারতম্য ঘটেছে, দন্ত; খ্স্টপূর্ব কাল থেকে ঈগপের 
নীতিকথার ধারাবাহিক প্রকাশ থেকে অন্তত এটা অনুমান করা যায়, ঈশপ 
কিংবদত্তর নায়ক নন, যাঁদও তাকে ঘিরে কিছ িংবদান্তি রয়েছে । 

ঈগপের আস্তত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ একটি ইতিহাস-গ্রন্ছঃ লেখক 
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হেরোডোটাস (8৮৪-৪২৮ খস্ট পর্বান্দ)। খুব সধক্ষপ্তভাবে হলেও 
হেরোডোটাস ঈশপের কিছু পরিচয় 'দিয়েছেন। 

সক্রেটিস প্লেটো আযরিস্টোফেনিস ও হেরোডোটাস খরস্ট পর্ব যুগের 
মান্ষ। গ্রীসের হীতহাসবোধ খুব প্রখর । আঁধকাংশ 'শক্পী-সাহত্যিক- 
কাবদের পাঁরচয় সেকালেই বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধতিতে 'লাঁপবদ্ধ করে রাখা হয়োছিল । 
এদের লেখায় যখন ঈশপের নাম রয়েছে তখন কোনোভাবেই ঈশপকে নিরাকার 
বলা যায় না। আর তার কাল সম্পর্কেও ধারণা জন্মায়, কেননা তান 
নিশ্চয়ই সক্রেটিসের পূববর্তী কালের মানুষ । 

ঈশপকে নিয়ে যে সমস্যা দেখা "দিয়েছে, তার প্রধান কারণ হল ঈশপের 
নীতিকথা 'লখিত আকারে পাওয়া যায়ান। হতে পারে ঈশপ এসব মুখে- 
মুখেই কথকের ভূমিকায় বলে যেতেন। তাহলে পুথি থাকবার কোনো প্রশ্নই 
ওঠে না। আর এক হতে পারে, গ্রীসের আভজাত সম্প্রদায় ক্লীতদাসের পাঁথ 
ধংস করে ফেলেছেন । 

িংবদান্তর আলোচনা না করে ঈশপের ইতিহাসসম্মঘত জীবনী অতি 
সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। ঈশপ বেচে ছিলেন ষন্ঠ খরস্ট পূবান্দে । 
গনি ছিলেন আয়াডমন-এর ক্রীতদাস, আয়াডমন ছিলেন সামোস-এর আঁধ- 
বাসী । যে কোনো কারণেই হোক ঈশপ এই প্রভুর কাছ থেকে মযান্ত পান। 
ধম'ডিয়ার রাজা 'ক্রিসাস কোনো বিশেষ কাজে ঈশপকে ডেলাফতে পাণঠয়োছলেন। 

এই ডেলফর আ'ধবাসীরা ঈশপকে মত্যদণ্ড দেন এবং পাহাড়ের চুড়ো থেকে 
তাকে ফেলে দেন। ঈশপের মৃত্যু হয়। অনেকে মনে করেনঃ ঈশপের 
ব্ঙ্গাত্মক নীঁতিকথা সেখানকার আঁধবাসীদের উত্তোজত করে । আর পুরনো 
একজন ক্লীতদাসের জীবনের কইবা মূল্য 2 তাকে হত্যা করলেও তো কোনো 
প্রীতরোধ আসবে না কোনো 'দিক থেকে ? 

এর আঁতীরন্ত অনেক িংবদান্ত রয়েছে ঈশপকে ঘিরে । আমাদের দেশের 
সব প-রাণ যেমন বেদব্যাসের নামের সঙ্গে যুস্ত করে দেওয়া হত, গ্রীসের সব 
নীতিকথাই ঈশপের নামে প্রচার করা হত। এতে একাঁদকে ঈশপের জনীপ্রয়তা 
যেমন প্রমাণিত হয়, তেমান ঈশপের সংকলিত নীতিকথার উৎস-সম্ধানেও 

ব্যাঘাত ঘটে। শকন্তু সাধারণ মানুষ তো অত ইতিহাস-নিভ'র যন্তি মেনে 
চলতে পারেন না! তাই বেদব্যাস আর ঈশপের ক্ষেত্রে বিভ্বাত্তরও শেষ নেই। 

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, ঈশপের নীতিকথা বলে যা প্রচারিত 

হয়েছে তার আঁধকাংশই শহধূমাত্র ঈশপের নামের সঙ্গে যন্ত । ঈশপের সঙ্গে সেসব 
লোক্কথার কোনো সম্পর্ক নেই । তাই আধ্নক সংকলন-গ্রম্হের ওপর নিভ'র 
না করে প্রাচীনতম যে সংকলনগূি রয়েছে, সেগুলিকে 'ভীত্ত করেই ঈশপের 
আলোচনা যুত্তিযত্ত। সেখানেও হয়তো বাড়তি লোককথা প্রাবষ্ট হয়েছেঃ 'ীকন্তু 

তুলনামূলকভাবে অনেক কম । 
৯৫৪) 



1কছ্ 'কিছ পাঁণ্ডিত বলেছেন, ঈশপের নীতিকথাগুলি মৌলিক । এ মত 
কেন মেনে নেওয়া যায় না তা আগেই আলোচনা করেছি। ঈশপের জন্মের বহু 
আগে থেকেই গ্রীসে বা তার সন্লিহত এলাকায় এসব লোককথা সাধারণ 
মানষের মধ্যে প্রচলিত 'ছিল। 

প্রাচীন কালের লোককথা সংগ্রাহকেরা তাদের পাঁথ সংকলন করবার সময় 
[নিজস্ব ধ্যান-ধারণার কিছু পরিচয় রেখে গিয়েছেন । এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই 

তারা লোককথা সংকলন করোছিলেন। ঈশপেরও উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিটি গঞ্পের 
শেষেই নীতিকথা রয়েছে । শুধুমাত্র আনম্দদানের জন্যই ঈশপ এগীলর সংকলন 
করেন 'নি, মানুষের সমাজকে সুম্দর করে গড়ে তোলার জন্য ব্যন্তিমানূষকে 
নীতকথার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দেওয়াই ছিল তার লক্ষ্য । এর জন্য 
তান প্রাসাঙ্গক লোককথা সংগ্রহ করলেন ঠিকই, 'কন্তু সংকলন করবার সময় 
কোনো কৌশল বা বিশেষ পদ্ধাত অনুসরণ করেন 'নি। যেমনভাবে শ:নোছলেন 
সেভাবেই পাঁরবেশন করেছেন। এই 'হিসেবে ঈশপের নীতিকথা অনেক বেশি 
লৌকিক, লোকএীতহ্যের সম্পদ্ট 'তাঁন আঁবকৃতভাবে শুনিয়েছেন। 

ঈগপের নীতিকথা সম্পর্কে এই উীন্ত প্রযোজ্য । কিন্তু ঈশপের পুরনো 
সংকলনে দুটি লোককথা রয়েছে যা লৌকিক বলে আমার মনে হয়ান। ঈশপ 

ক্লীতদাসত্ব থেকে মাান্ত পেয়োছলেন ঠিকই, ক্রিসাস তাকে অসাধারণ শ্রদ্ধাও 
করতেন, প্রুটার্ক ঈশপকে আটাঁট রত্বসদৃশ শ্রেষ্ঠ প্রাতিভাবানদের একি রত্তও 
বলেছেন,--কিন্তু সেকালের গ্রীসের আঁভজাত সম্প্রদায়ের সামাজিক মানসিকতা 

এমনই 'ছিল যে এককালের ক্রীতদাস কুরুপ' ঈশপকে তারা কোনোভাবেই সহজে 
গ্রহণ করে নেনান। পদে পদে তাকে অসহ্য অপমান ও লাঞ্ছনা নিশ্চয়ই সহ্য 
করতে হয়েছিল। এইসব সামাঁজক অবমাননার বাঁহঃপ্রকাশ ঘটেছে এই দুটি 
লোককথায়। এ লোককথা লোকসমাজের সম্ট নয়, ঈশপের মৌলিক সৃষ্টি । 

ডেলফির আভজাত নাগাঁরকেরা ঈশপকে নিয়ে চলল পাহাড়ের চুড়োয়। 
দশঁদকে দুটি চুড়ো, মাঝখানে গভীর গহ্বর । দুটি কাঠ দহটি ছুড়োর 
মাথায় রাখা হল। ঈশপ হেটে গেলেন সেই কাঠের ওপরে । মনে হয় 
যেন, মত্যুর আগে ঈশপ জীবনের শেষ লোককথা শ্যানয়ে যাচ্ছেন। কি 
কর-ণ পাঁরণাঁত গ্রীসের ও পাঁথবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্বের! দুপাশ থেকে 
কাঠ দুটি ছেড়ে দিল ঘাতক, নিঃশব্দে গহ্বরে বিলীন হয়ে গেলেন ক্রীতদাস 
ঈশপ, 'িনি চিরকাল মানুষের সংগ্রামী মনের কথা প্রকাশ করেছেন, প্রতিকূলতার 
1বরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস জ-গিয়েছেন, শৃঙ্খলিত মানৃষের অবমাননার গান 
শুনিয়েছেনন আর শুনয়েছেন, আমি সামান্য কুকুর, বনে বনে কষ্ট করে খাদ্য 
সংগ্রহ কার, কিন্তু প্রভুর গৃহে ভালো খাদ্যের বিনিময়েও গলায় শেকল পরতে 

পারব না। 
(রাজহাঁস ও বক" পশ-কথাঁটির মধ্যে ঈশপ যেন নিজের ধিক্ত জীবনের 
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সমস্ত গ্লানি ও অবমাননা প্রকাশ করেছেন। আশ্চর্য রূপকের আড়ালে 
ব্যন্তজীবনের বেদনা প্রকাশ পেল । 

পাহাড়ী বনের পাশে এক 'বিলের ধারে গান গাইছিল এক রাজহাঁস। 
একটু পরেই সে মারা যাবে । তব সে গান সুন্দর, মধু ঝরে পড়ছিল । 

পাশেই ছিল এক বক। সে বলল, হায় কপাল! এ তোকোনোঁদন 
দোঁখান ? মরার সময়ে কেউ গান গায় নাক 2 আর এমন সময় গান গাওয়ারও 

তো কোনো মানে নেই। তা» তুমি এমন সময় গান গাইছ কেন ? 
রাজহাঁস বলল, আঃ কি আরাম, গান গাইতে কত আনন্দ! আম 

আজ যেখানে যাচ্ছি সেখানে আচমকা কোনো তাঁর এসে আমার রন্ত 
ঝরাতে পারবে না। আজ আম যেখানে যাচ্ছি সেখানে কোনো খাঁচা 
আর আমায় বন্দী করতে পারবে না। আজ আম যেখানে যাচ্ছি সেখানে 
প্রচণ্ড ক্ষুধা আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারবে না। এমন মান্তর 
দিনে আমি গান গাইব না? বলো 'কি তুমি ? 

এই একটি পশুকথার মধ্যেই ঈণপের জীবন ও জীবনী যেন 'লাঁপবদ্ধ 
রয়েছে । এই গন্পাঁট বোধহয় লোককথা নয়, ঈশপের নিজস্ব সৃষ্ট, নিজের 
জীবনকথা ॥ 

আর একি কাঁহনীর মধ্যেও ঈশপের নিঃসঙ্গ জীবনের করুণ ছবি 
রয়েছে । এখানে ররেছে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের দীর্ঘম্বাস। 

এক যে ছিলেন মহান দাশশীনক। তার অগাধ পাশ্ডিত্যে সকলেই মুগ্ধ । 

একবার তানি একটি ঘর তোর করলেন। সেখানেই থাকবেন তান । কিন্তু 
ঘরটা ছল খুব ছোট। তাই দেখে কয়েকজন পাঁরচিত মান,্ষ দার্শীনককে 
বললেন, এক করেছেনঃ আপনার মতো এত বিরাট পাঁণ্ডত মানুষ শেষে 
থাকবেন এই ছোট্র ঘরে 2? কি আশ্চর্য! 

দার্শীনক একটু চুপ করে থেকে বললেন, হায়! এই' ছোট্র ঘরটাই যাঁদ 
সাত্যকারের বম্ধ্ 'দিয়ে ভরে দিতে পারতাম ! 

প্রথম কাহনীতে লৌকিক পান্রপান্রী থাকলেও মেজাজে ও বন্তব্যে ত 
লোকএরীতহ্যের পশুকথা হয়ে ওঠোঁন, আর দ্বিতীয় কাঁহনীট কোনোভাবেই 
লোককথা নয়। তবু এই দুটি কাঁহনীর মধ্যে ঈশপের ব্যন্তিমনাটিকে যেন 
ছোয়া যায়। 
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প্রাচীন গ্রীস 

লোককথা সংগ্রহের প্রবাদপ্রুষ ঈশপ যে লোকএীতহ্যের সম্পদগ-ীলকে 
আঁবকৃতভাবে প্রচার করেছিলেন, সে 'বষষে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই । 
সম্পাদক ও সংকলক হয়েও তিন লৌকিক মানসটিকে পূরোপুর রক্ষা করেছেন । 

গ্রীসের অন্যান্য খত এীতহ্যেও আমরা লোকএীতিহ্যের অনেক সম্পদের 
সন্ধান পাঁচ্ছ। 

চারণকীব হোমার সম্ভবত খনস্টপর্ব ৮৫০ অদ্দের মানয। তার অমর 

দু মহাকাব্য থেকে মহাকাঁব সম্পর্কে কছুই জানা যায় না। তবে পরবতর্ঁ- 
কালের লেখকেরা হোমারের সম্পর্কে অজ্প ক জানয়েছেন। আইওানয়ার 

কোনো শহরে, সম্ভবত চিওস কংবা স্মিরনা শহরে হোমার বাস করতেন। 
অনেকে তাকে বলেছেন দ্বাদশ খীস্ট পবা্দের মানুষ, আবার অনেকে 

বলেছেন সপ্তম খীস্ট পূর্ব যুগের । এীতহাসক হেরোডোটাস তাকে নবম 
খীষ্ট পূর্ব যুগের মহাকাঁব বলেছেন । আধুনিক পণ্ডিতেরা হেরোডোটাসের 

কথাই মেনে নিয়েছেন। হোমারের আন্তত্ব সম্পকেও প্রশ্ন উঠেছে । এর 
সমাধান বোধহয় আর সম্ভব নয়। “হোমারিক কোশ্চেন' আজও আলোচিত 

হয়ে চলেছে । তবে সকলেই স্বীকার করেছেন, মূল দ:টি মহাকাব্য হোমারের 
রচিত হলেও পরবর্তা কালের বহু কাঁবর বহু রচনা দুই মহাকাব্যকে 

স্ফীত করেছে । আর, এই কাঁহনী হোমার সংগ্রহ করেছিলেন গ্রীসের 
কৃষকসমাজ থেকে । তার মনের মাধুরী মিশিয়ে একে অপরূপ করে তোলেন । 
ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দুই মহাকাব্যের সঙ্গে এ 'বষয়ে হোমারের দূই 

মহাকাব্যের আশ্চর্য মিল রয়েছে । প্রত্রতাত্বক গবেষণা থেকে জানা যায়, 
টয় অবরোধ ঘটে হ্বাদশ খহীস্ট প.বাদ্দে। তার 'তিনশ* বছর পরে হোমার এই 
1বষয়াট 'লাপবদ্ধ করেন। তা যদ হয়, তবে জনমানসে সেই কাহনী এত 
দিন পরেও যথেম্ট উজ্জল 'ছিল। কস্তু কালের ব্যবধানে ট্রয়ের কাহিনীর 
মধ্যে লৌকিক কংবর্ীস্তর যথেষ্ট অন-প্রবেশ ঘটেছিল। মহাকাব্য দুটি 

পড়লেই তা বোঝা যাবে । হোমার-বিশেষজ্ঞ আরজোনা "বশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক জি. ডি. পারাঁস বলেছেন, 10811176015 (1006 1156015 ০৫:10 
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200 01101016. 

গ্রীক কষক ও পশপালকদের মধ্যে যেসব লোককথা প্রচলিত 'ছল 
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মহাকবি সেগুলি নিপৃণভাবে তার কাব্যে ব্যবহার করেছেন। হীলয়াড ও 
ও'ডাসর অসংখ্য লোকপুরাণের মধ্যে রয়েছে মৌলিক লোৌকক উপাদান । 
যেসব কাঁহনী ছিল নিরক্ষর লোকসমাজের মৌখিক এীতিহো, কাব তারই লিখিত 
রূপ 'দিলেন। 

এই দুই মহাকাবের মধো পাঁলফেমুস, গাঁডাসউসের আঁভষান, 
1ভখারীবেশে ও'ডিসিউসের প্রত্যাবর্তন, পোঁনলোপের প্রতীক্ষা, ওডাঁসউসের 
ধনুকে 'ছিলা পরানো ও তীর ছোড়া» আাঁকালসের ঘোড়া যে মানুষের 
ভাষায় উপদেশ 'দিতে পারত, বেটে বামন আর সারসদের লড়াই, বেলেরোফোনের 
কাহনন প্রভৃতি লোকপ্রাণ-রূপকথা লোকএঁতিহ্যের রূপ থেকে সংগৃহত। 

পারসিউসের লোকপ-রাণ- কাহিনগুলি 'লাঁপবদ্ধ হলেও এর মূল ভীত 
লোকসমাজ । খোঁস্উসের কাণঠহনীও লোককথার ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত । 

আরগোনটস-এর গঞ্পগুলোর মধ্যে রূপকথার অসংখ্য উপাদান রয়েছে, পড়লেই 
মনে হবে লৌকিক রূপকথাকে সরাসাঁর গ্রহণ করা হয়েছে । আঁঙ্গক ও 'বিষয়- 
ভাবনায় এগহীল অকীন্রম লোককথা । একটি রূপকথায় আছে, 'ফ্রকসোস: 

ও হেল্লে তাদের সং মায়ের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়ে যায়। 
এই বিষয় 'নিয়ে সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার লোককথা রয়েছে । সং 
মায়ের আঁবচারের বিষয়টি বহু প্রাচীন কালের সমাজেও বেশ সারুয় 'ছল। 

রামায়ণ ও জাতকেও তার প্রমাণ রয়ে গিয়েছে । 
আযরিস্টোফোনিস (৪৫০-৩৮৫ খটীস্ট প্বহ্দি ) ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের 

রাঁসক কাঁব ও নাট্যকার ৷ ৪৩১-৪০৪খাীস্ট পৃবদ্দে সংঘটিত পেলোপোনেসিয়ান 
যুদ্ধের সময়েই তার আঁধকাংশ গ্রন্থ রচিত হয়। ৪২২ খ্ীস্ট পাবান্দে রচিত 
দ্য ওয়াস্পৃস* ও ৪০৫ খ্ীস্ট প্বান্দে রাঁচত দ্য ফগ্স গ্রন্থ দুটিতে তান 

বেশ কিছ? লোককথাকে অন্তভূর্ত করেন। | 
এইসব 'লাখত রূপের উৎস সম্পর্কে স্টিথ টমসন বলেছেনঃ 411 9170৮ 

05 0119 ৬০ 219 1916 ৬91 01056 69৪, 102118161৬6 (010) 2170 (০0 

101181159 10869119] 0001]191 00 05 11 (16 1000611) 0116916 ০1 

079 72010700210 10685271, 

প্রাচীন ইতালি 

প্রান গ্রীসের অসংখ্য লোককথা আধ্ীনক ি্বের মানুষ জেনেছেন লাতিন 

ভাষায় খত একটি গ্রন্থ থেকে । গ্রন্থাটর নাম মেটামরফোসিস্ । গ্রন্থের লেখক 
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পাবালয়াস গাভাঁদয়াস নাসো (৪৩ খটীস্ট পৃবন্দি--১৬ খতস্টাব্দ ) 'যাঁন 
ওঁভদ নামে খ্যাত। সম্রাট অগ্াস্টাস্ তাকে রোম থেকে কৃষ্ণসাগরের 
তোঁমস:-এ তাঁড়রে দেওয়ার আগেই 'তাঁন' গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রাচীন 
লৌঁকক পরাণ থেকে গাভদ অনেক কাহিনী শুনিয়েছেন। আঁধকাধশের 
মধ্যেই রয়েছে লোককথার মোঁটফ । কিন্তু কিছু লোঁকক কাহিনী ওভদের 
হাতে পড়ে বড় বেশি পরিশীলিত হয়ে উঠেছে । সেগুলিকে লৌকিক সম্পদ 

বলে চেনা খুব কষ্টকর। লোককথার মেজাজই হা'রয়ে গিয়েছে । কিন্তূ 
সচেতন মনোযোগী পাঠক বুঝতে পারবেন, মূলে এগুলি লোককথাই 

[ছল । 
রোমক সাম্রাজ্যের শ্রে্ঠ কাব পাবালয়াস ভারজিলিয়াস মারো (৭০-১৯ 

খুনস্ট প্বদ্দি ) অথাৎ ভাঁজল তার ঈনিড গ্রন্থে লোককথার এীতহ্যকে 

অনুসরণ করেছেন। পাতালের আঁভযান-বর্ণনায় ও'ডাঁসর প্রভাব রয়েছে, 
যে বর্ণনা লোকএীতহ্য থেকে গ্রহণ করোছিলেন হোমার। ভাল ছিলেন 
বিদগ্ধ জাতীয় কাব, রোমের জয়গাথা রচনা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য,-- 
তাই 'তাঁনও নিজের প্রয়োজনে লোককথাকে পাঁরবর্তিত করেন। তাই তার 

কাহনীগীলর মধ্যে লৌকিক এীতহ্যের আভাস খ্*জে পাওয়া গেলেও 
প্রকৃত লোককথার সন্ধান পাওয়া দুরূহ । 

ইতালির প্রাচীন লেখকদের মধ্যে যার লেখায লৌকিক উপাদান ও 

লোককথা সবচেয়ে বেশ পাওয়া "গিয়েছে তান হলেন লুসিয়াস আপলেইয়াস। 
[তিনি ছিলেন দাশশীনক ছন্দাবজ্ঞানী ও কথাসাহত্যিক। কিন্তু দর্শন ও 
ছন্দাীবজ্ঞান সম্পর্কে তার লেখাগ্ুলির কথা পরবত'” প্রজন্ম ভূলে গয়েছে, 

ন্তু ভুলতে পারোন তার উপন্যাস মেটামরফোনসিস বা সোনালী গাধার 
কথা । আর এই গ্রচ্থেই রয়েছে লোককথার উপাদান যা আধুনক কালেও 
ইউরোপীয় কৃষকদের মধ্যে থেকে সংগহীত করা গিয়েছে। "তান 
জন্মেছিলেন ১২৫ খটীস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায়। পড়াশোনা করেছিলেন 
কার্থেজ ও এথেম্সে। গ্রীস ও এ্রাঁশয়া মাইনরে ব্যাপকভাবে পর্যটন শেষ 
করে দরে আসেন 'পিতৃভূুমি ইতালিতে । এতগ্ীল দেশে ভ্রমণের সুবাদে 
[তান অসংখ্য সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন আর সেই আঁভজ্ঞতা 
লিপিবদ্ধ রয়েছে এই উপন্যাসে । 

মেটামরফোঁিস বা সোনালী গাধার উপাখ্যান্টি বেশ মজার । ল:সিয়াস 
নামে ছিল এক যুবক। সে পথেবেরুল। ঘুরতে ঘুরতে পো"ছল উত্তর 
গ্রীসের থেসাি এলাকায় । এই এলাকায় ডাইনীবদ্যা শেখার প্রচলন ছিল । 
এখানে ফোঁটিস- নামে এক গৃহ-পারচারিকার সঙ্গে লুসিয়াসের ঘান্ঠতা হল। 

ফোটিস্-এর কাছ থেকে সে যাদু-মলম পেল। এর সাহায্যে ইচ্ছে করলেই 
লুসিয়াস পাঁখ হয়ে যেতে পারবে । সে যাদ;-মলম ব্যবহার করল কিন্তু 
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পাঁখ হল না, হল একটা গাধা । এই গাধা কথা বলতে পারে না, 
কিন্ত মানুষের সব বোধই তার ছিল। একাদন একদল ডাকাত সেই 
গাধাকে চুরি করে পালিয়ে গেল। শুর হল গাধার আভযান। পথ চলছে 
ডাকাতের দল সঙ্গে রয়েছে সেই গাধা । এই পথের আভিজ্কতার কথাই হল 

উপন্যাসের মূল বষয়। ও-তো গাধা, বোধবাদ্ধ নেই, তাই লোকজন 
অনায়াসে গাধার সামনে নানারকম গজ্পগুজব করত, গাধা সব শোনে, 
সব বোঝে। অসাধারণ আঁভিজ্ঞতা হয় গাধার, গঞ্পভাণ্ডার জমে ওঠে। 

কাহনণর শেষে অবশ্য দেবী আইসিস-এর সহায়তায় ল:সিয়াস গাধা থেকে 
রূপান্তরিত হয় মান্ষে, সে অন্য কাহনী । 

গাধার পথ চলার সময় অনেক লোককথা শোনা গেল। বিশেষ করে 
একটি লোককথা অমর হয়ে আছে, গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের মধ্যে আর 
কোথাও লোককথাঁট 'লাপবদ্ধ হয়ান। এ কাহনী 'কিউাঁপড ও সাইক-র 
কথা । লোকসংস্কীতর আঁত-পারাচত সাধারণ মোঁটিফগূলি এর মধ্যে 
রয়েছে । গল্পকার আযপুলেইয়াস অপরূপ দক্ষতা ও আন্তরিকতায় লৌকিক 

গজ্পঁট 'বিবৃত করেছেন। এই কাহিনীর মধ্যে একটি প্রতীক সুকৌশলে 
ব্যবহার করা হয়েছে, সাইদক হল আসলে মানাঁবক আত্মা। এক বাঁড়র 
কাছে গাধা এই গল্পাঁট শংনোৌছল । সাইীক ছিল অনন্যা রুপসী, তার 
রূপের খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দকে। এই রূপ ভেনাসকে ঈর্ষশ্বিত 
করে তুলল। তারই সন্তান কিটীপড মায়ের প্রাতিদ্বন্ী সেই নারীকে 
[বয়ে করতে চায়। অনেক বাধা-বপাত্তর পরে 'িউপিড ও সাহাঁকর 
মিলন ঘটল শেষ পর্যন্ত। 

লোকসমাজের অনেক লোককথা এই গ্রন্হে লোকপুরাণ হিসেবে অন্তভূত্ত 
হরোছল বলেই প্রাচীন ইতাঁলর লোকসংস্কাতির অনেক অমূল্য উপাদান 
রক্ষা পেয়োছল। 

প্রাচীন ব্াবিলন ও আনিরিযা ১ সেসোপটেমীয় ঈতিষ্ত 

প্রাচীন মিশরের মতো এও সুপ্রাচীন না হলেও টাইগ্রিসইউফোঁটসের তীরে 
যেসব লোককথা লিখিত আকারে পাওয়া গিয়েছে, তা-ও কম পুরনো নয়। 
আকাদীয়, সুমেরীয়, চাল্ডাঁয়, আসিরীয়, ও ব্যাবলনীয় সভ্যতার নিদর্শন স্বর্প 
যেসব িউনিফন 'লাপতে লেখা ক্ষোঁদত ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে 

লোককথার টুকরো টুকরো আভাস পাওয়া গগিয়েছে। লোকসমাজের 
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মৌখিক এীতহ্যের পর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিম্তু কয়েকাঁট 
উজ্জ্বল 'নদর্শন আমাদের হাতে এসেছে । পুরাণের সংখ্যাই বোশ। তবু 
লোককথা যে প্রচলিত 'ছিল তার প্রমাণ পাওয়া 'গিয়েছে। 

প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে ও নিকট প্রাচ্যে এক উন্নত সাংস্কৃতিক এরীতহ্র 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । টাইগ্রস-ইউফ্রোটস তারবতাঁ এলাকায় প্রতুতাঁত্বক 
খননের ফলে জানা গিয়েছেঃ ৪০০০ খু্রস্ট পৃবব্দি সময়ে সেখানে ঘন 
জনবসাঁত 'ছিল বুমের ও আক্কাদ সংস্কৃতিবলয়ের মানুষদের । এই জনগোম্ঠীকে 
ব্যাপক অর্থে বলা হত স্থুসেরীয় । কোনো কোনো এতিহাসক মনে করেন, এদের 
সংস্কৃতি আরও পুরনো কালের। সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও উর-এরেখ- 
িশ এলাকায় প্রত্বতাত্বক আঁবন্কারের ফলে জানা গেছে এসব এলাকার 
সংস্কৃতি জমেরীয়দের সষ্ট। তাদের সংস্কাতির 'নদর্শন থেকে জানা যায়, 

তারা মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্ব এলাকার পার্বত্য অণ্চল থেকে এই 
বদ্বীপে এসোছল। তাদের লোকপুরাণ থেকে জানা যায়, তারা এসৌছল 

[ভন্ন কোনো দেশ থেকে, এখানে নতুন বসতি গড়ে তোলে । 'কিউীনফর্ম 
গলাপ তাদেরই "বস্ময়কার আঁবজ্কার। যখন 'লিওনার্ড উল উর এলাকা 
খনন করেন তখনই এক আতি উন্নত সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেল। 

এদের সভ্যতা "ছল কৃঁষাভীত্বক, আর ছিল অবাক-করা ম'ন্দর, পুরোহিত, 
আইন, সাঁহত্য এবং সমৃদ্ধ লোকপুরাণ। এই দুই নদীর ব-্বীপে 
ক্গমেরীয় বসতি স্থাপনের বেশ কিছুকাল পরে স্ুমের আক্কাদ এলাকায় 
প্রথম সেমোটক আক্লমণ সংঘটিত হয়। এরা সুমেরীয়দের পরাঁজত করে, 
কিন্তু; নতুন বসাঁতিতে এসে এরা সুমেরীদের সংস্কীতকে পুরোপুরি গ্রহণ করে, 
িউনিফম দিলীপ অনুসরণ করে। কিন্তু স্মমেরীয় ভাষা গ্রহণ করোন। 
সেমেটিক আক্রমণকারীদের ভাষা আকাদাীয় নামে প্রচলিত ছিল। আমর: 
জনগোষ্ঠীর দ্বারা 'দ্বতীয় সেমেটিক আক্রমণ ঘটে এই এলাকায়। এই সময়ে 
ব্যাঁবলনে প্রথম আমর রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। হাম্মরাবর অধীনে 
ব্যাবলনের সমৃদ্ধি ঘটে, সুমের ও আকাদের ওপরে ব্যাবিলনেব নেতৃত্ব প্রাতীষ্ঠিত 
হয়। আমর রাজবংশের প্রথম রাজার সময়কাল আনহমানক ২২০০ খুস্ট 
পুবন্দি। এই সময়ের ৫০০ বছর পরে আর একটি সেমেটিক জনগোষ্ঠী 
টাইীগ্রস উপত্যকার ওপরের 'দিকে বসতি গড়ে তোলে । তারা ব্যাবিলন 
আঁধকার করে নেয় এবং মেসোপটেমীয় অগ্ুলে প্রথম আসায় সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করে। 

এইসব ঘাত-প্রাতঘাত 1মলন-মিশ্রণ ও সংস্কৃতির ভাব 1বনিময়ের মাধ্যমে যেসব 
মেসোপটেমীয় লোকপুরাণ সৃষ্টি হল তা জ্ুমেরীয়-ব্যাবলনীয়-আসিরীয় 

রূপেই আমাদের কাছে পেশছল। তাই অধিকাংশ ব্যাবলনীয় ও আযাঁসরীয় 
লোকপ-রাণ্র রূপরাঁতিতে কোনো তফাৎ নেই বললেই চলে। শহধমমান্ 
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সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের ক্ষেত্রে অমেরীয় ও আযাসিরীয়-ব্যাবসনীয় রূপের 
মধ্যে যথেস্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এটাও লক্ষ্য করা গিয়েছে, 
কিছ িছ ভিন্নধমর্ঁ সুমেরীয় লোকপুরাণ আছে যার কোনো সাদৃশ্য 
সেমেটিক লোকপরাণে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এদের সংখ্যা কম। 

জেতা ও 'বাঁজত এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক নিষ্ঠুরতা? রস্তপাত 

ও 'বিরোধিতা ঘটলেও একসময় সবাই মিলেমিশে গিয়েছিল । একের দেবতা- 
লোককথা-সংস্কৃতি-লাপি ও ভাষা অন্যেও গ্রহণ করেছে। ত্যা্সারয়ার সব 
দেবতাই পাঁজত হত ব্যাবলনে, আযাঁসারয়ার সমস্ত ধমাঁয় উৎসবই একই সময়ে 

একই ভাবে পালিত হত ব্যাঁবলনীয় সংস্কৃতিতে । আ্যাসিরীয় সম্রাট 
আস্থরবানিপলের গ্রন্থাগারে যে-সব 'লাখিত সম্পদ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে 

এই বিশ্বাসের সপক্ষে অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। সডাঁন 'স্মথ বলেছেন, 
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মেসোপটেমপ় এীতহ্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল সম্পদ হল পাঁথবার 

অন্যতম প্রাচীন মহাকাব্য গিলগামেশ। গিলগামেশের যে ক্ষোঁদত 'লাঁপ 

আমাদের হাতে এসেছে, তা সম্ভবত ৬৫০ খনস্ট প্বান্দের। পাঁণ্ডতদের ধারণা 

লৌকিক এঁতিহ্য থেকে এই মহাকাব্য প্রথম লিখিত আকার পেয়েছিল ২০০০ 

খেস্ট পবেক্দে। তাহলে বলা যায়, পাঁথবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য 

হল 'গিলগামেশ। এই মহাকাব্য তাহলে লোকসমাজে আরও আগে থেকে 

নিশ্চয়ই প্রচালত ছিল। মহাকাব্যের প্রাণ 'িশ্লেষণ করে দেখা গয়েছে, 

এটি আদতে ছিল জুমেরীয় ও আকাদীয় লোকপুরাণ। কিন্তু বিরাট 

এলাকার লোকএীতিহ্যের অসংখ্য সম্পদ এর অন্তভূক্ক হয়েছে । পুরনো 

নাঁথপন্র থেকে জানা যায়, এক সময় এর আয়তন বর্তমানে প্রাপ্ত আয়তনের 

দুগণ ছিল। িনটি ভাষায় 'লাখত ৩০১০০০ ফলকে উৎকীণ' এই 

মহাকাব্যের মধ্যে লোকসমাজের লৌকিক এঁতিহ্যের কাঁহনীই বোঁশ পাওয়া 

যায়। একসময় হয়তো টুকরো টুকরো কাঁহনী ছিল, পরে এটিকে একাঁট 

মালায় গাঁথা হয়। অর্থাৎ স্বত্ স্বাধীন অনেক লোককথা একি মূল কাঁহনী- 

ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। 
[গিলগামেশ মহাকাব্যের মধ্যে যেসব লোকক গল্প স্থান পেয়েছে 

সেগ্লো আলোচনা করলেই এর লৌকিক উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে । 

মহাকাব্যের এগারো সংখ্যক ফলকে উৎকর্ণণ রয়েছে প্রলয়ের লোকপরাণ । 

এটি অংশত লোকপরাণ ও অংশত “সাগা”। এতে বর্ণিত হয়েছে এরেখ-এর আধা- 

পৌরাণিক রাজার আঁভযান-কাহনী । এরেখ-এর এই রাজার আবার উল্লেখ রয়েছে 
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সুমেরীয় প্রথম রাজবংশের পণ্ম রাজা হসেবে । প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে এই প্রলয়ের 
কাঁহনী ছিল অসাধারণ জনীপ্রয়। "হট অনুবাদে, জেনৌসসে তো 
জুন্দরভাবে লিখিত রয়েছে এই কাঁহনী। পরবতাঁকালের 'মিশরীয়-গ্রাকহব্রু- 
উগারিতীয় ও মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য লোকসংস্কৃতিতে এর হাজারো ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ পাওয়া গিয়েছে । 

মহাকাব্যে 'িলগামেশ ও তার বম্ধ্ এনাকুর আঁভযানের কাহনী 
লোকএীতহ্যের আদলে গড়ে উঠেছে। দেবতারা গিলগামেশকে সৃষ্টি করলেন, 
তার দৌহক শত্তি ও মানাঁসক সাহস প্রায় অতিলৌকিক পযয়ের। 'তিনি 
ছিলেন দুই-তৃতণয়াংশ দেবতা ও এক-তৃতীয়াংশ মানব। এরেখ-এর অভিজাতরা 
দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালেন, এই আতিমানধ অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে 
উঠেছে, সে কাউকে গ্রাহ্য করে না। কোথায় সে সাধারণ মান:ষের প্রতিপালক 
হবে, তা না হয়ে সে তাদের ওপর আবচার-অত্যাচার চালাচ্ছে । দেবতা যেন 

গিলগামেশের মতোই আর একটি আঁতমানব সৃষ্ট করেন যাতে পাঁথবীতে শান্তি 
1বরাজ করে । 

দেবী আরূরু মাঁটর তাল থেকে তোর করলেন একটি মানব মূর্তি” এক 
মানবাকৃতি বন্য প্রাণী । তার নাম হল এনকিড;। সে ঘাস খায়, বন্ধুর মতো 

থাকে বুনো জন্তুদের সঙ্গে জল খায় পাহাড়ী ঝরনায়। গগিলগামেশের 
ধশকারীদের সে উচ্ছেদ করতে লাগল । বূনো জন্তুরা তার আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত 

হল। এ সংবাদ পেশছল গলগামেশের কানে । 'িলগামেশ একজন 'শকারীকে 
আদেশ দিলেন, মন্দিরের এক দেবদাসীকে সেই পাহাড়ী ঝরনার কাছে নিয়ে 
যাও, যেখানে বুনো জন্তুদের নিয়ে এনাকডু জল খেতে আশে । দেবদাসী 
যেন তাকে ছলনায় ভুলিয়ে দেয় । 

স্মম্দরী দেবদাসী রয়েছে ঝরনার পাশে । অপেক্ষা করছে সে। এমন 
সময় সেখানে এল এনাকড্, সঙ্গে অসংখ্য বন্য জন্তু । সে তাকিয়ে রয়েছে 
দেবদাসীর দেহের দিকে, দেবদাসী তার মোঁহনী রূপ মেলে ধরল, চোখের 

চাহনীতে ছলনার দীপ্ত। 'কি যেন অনুভব করল এনাঁকড, তার দেহে তো 
এর আগে এমন অদ্ভূত শিহরণ জাগোন ! নারীদেহের অপরহপ লাবণ্য তাকে 
দিশেহারা করে দিল । পেছনে পড়ে রইল তার সহচর বন্য প্রাণীীরাঃ দেবদাসীকে 
নিয়ে খেলায় মেতে উঠল বন্য মানূষ। এ এক নতুন আঁবন্কার ! সাত 'দিন 
কেটে গেল মোহগ্রস্ততার মধ্য 'দিয়ে। তারপর মোহ থেকে জেগে উঠেসে 

অনুভব করল, অনেক পাঁরবর্তন ঘটে 'গয়েছে তার। বন্য জন্তুরা তার 'দকে 
চেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল, তার সঙ্গ ত্যাগ করল। নারী বলল, এনাকদু'তুমি 

আজ জ্ঞানের আধিকারী হলে, তুমি আজ দেবতার সমকক্ষ হলে । দেবদাসী তাকে 
বলল এরেখ-এর গৌরবের কথা, সেখানকার সুম্দর জীবনের কথা । আর বলল 
গ্রিলগামেশের শন্তি ও খ্যাতির কথা । নারী বলল, পশুর চামন্ার পোশাক 
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ফেলে দাও তুমি, দেহের লোমশ অংশ পাঁরদ্কার কর, দেহকে তৈর্লাঁসস্ত কর আর 
আমার সঙ্গে এরেখ-এ চল। 

এরেখ-এ দেখা হল এনাকছুর সঙ্গে গিলগামেশের । দুজন শান্তর পরীক্ষায় 
নামল। কিন্তু শান্ত-পরবক্ষার পরিণতিতে গড়ে উঠল এক অনন্য বন্ধুত্ব । 
তারা ঘোষণা করল, এই বম্ধূত্ব আবিচ্ছেদ্য, এ বম্ধত্ব চিরকালের । 

এখানেই 'গিলগামেশ মহাকাব্যের প্রথম কাহিনী শেষ। এ কাহনী আমরা 
পেয়োছ গ্রীসের হারকিউীলস উপাখ্যানে জেনোঁসসে, তুরস্ক ও মিশরের 
আ'দবাসী লোককথায়। আর ভিন্ন রূপে 'িত্তু একই বন্তব্যে এই কাঁহনী 
ছড়িয়ে রয়েছে 'বিশ্বের ব্যাপক জনগোষ্ঠীতে । 

পরের কাঁহনশীটও লোককথা । 'গলগামেশ ও এনাকনু চলেছেন আঁভষানে, 
আগ্ন-দৈত্য হয়াওয়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে । এই দৈত্যের আাঁসরীয় নাম হল 
হৃম্বাবা। তাদের আভিযানের লক্ষ্য,-পাঁথবী থেকে সমস্ত আবচার- 
অনাচারকে উচ্ছেদ করতে হবে। পরবর্তীকালের গ্রীক লোকপ.রাণের নায়ক 
হারীকউলসের অভিযানের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে । গ্রীক বীরের উদ্দেশ্যও 
তাই ছিল, দ্যাট অল্ ইভিল ফ্রম দ্য ল্যাণ্ড উই মে ব্যানিশ। অশেষ বারত্তে 
তারা দুজন হুয়াওয়াকে হত্যা করলেন, তার বনে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, 
দেবী ইরাঁনান বা ইশটার-এর শান্তর লীলাভূমি হল এই বনাণুল। 

আঁভষান থেকে ফিরে আসার পরে ্গিলগামেশের রূপে মুগ্ধ হলেন দেবী 

ইশটার। তাকে প্রেমিক হিসাবে পেতে চাইলেন দেব, দেবী প্ররোচিত করতে 
লাগলেন । গগিলগামেশ প্রত্যাখ্যান করলেন দেবীর মোঁহনী আহ্বান, দেবীকে 
স্মরণ কাঁরয়ে দিলেন, ইশটারের আগের আগের অসংখ্য প্রোমকের ভাগ্যে যে 
লাঞ্ছনা ঘটেছে তা তান জানেন । প্রত্যাখ্যাতা হয়ে দেবী অন্য রূপ নিলেন । 

দেবী দেবরাজ আনূকে অনুরোধ করলেন, এই প্রত্যাখ্যানের প্রাতশোধ নিতে 
হবে। সেই লণ্ডভণ্ড করে গদয়ে আসুক তার রাজ্য । 

স্বর্গ থেকে নেমে এল ষাঁড়। এরেখ রাজ্যকে তছনছ করে 'দল। 'কিস্ত 

বন্ধু এনকিভু ষাঁড়কে হত্যা করল। তখন দেবতারা মিলিত হয়ে 'সদ্ধান্ত ?নলেন, 
এনীকডূকে অবশ্যই মরতে হবে । এনাকড: রাতে স্বপ্ন দেখল, কারা যেন তাকে 
তুলে 'নিয়ে চলেছে পাতালের পথে, পাতালের অধীশ্বর নারগাল তাকে প্রেতাত্মা 
করে দিল। এই অংশে যে পাতাল বর্ণনা রয়েছে তার সঙ্গে সেমোটক ধারণার 

হুবহু মিল পাওয়া যাচ্ছে। তারপরে এনিড অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং 
মারা গেল। গিলগামেশ বন্ধুর বরহে আর্তনাদ করে উঠলেন। 'গলগামেশ 
বম্ধূর মৃত্যুতে যেসব আচার-আচরণ পালন করলেন তা মনে করিয়ে দেয় আর 

একটি মৃত্যুকে । গ্রীক পুরাণে রয়েছেঃ প্যাট্রোরুস যখন মারা যান তখন 
আযাকিলিসও ঠিক এইসব আচার পালন করেন। 

িলগামেশ বন্ধুর মৃত্যুতে বললেন, আমিও যখন মারা যাব, আঁমও কি 
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বন্ধধর মতো হয়ে যাব নাঃ ভয় আমাকে গ্রাস করেছে, মৃত্যুভয় আমাকে 
আচ্ছন্ন করছে। অমরত্বের সম্ধানে বৌরয়ে পড়লেন 'গিলগামেশ । শুর হল 
মহাকাব্যের পরবর্তী অংশ। গিলগ্কামেশ জানতেন, তার পর্বপূরূষ 
উঠনাপিশটিমই একমাত্র মানুষ যান অমরত্ব লাভ করেছিলেন। জাবন ও 
মত্যুর রহসা জানবার জন্যই গিলগামেশ তার পূর্বপ:রুষের সন্ধানে বোরয়ে 
পড়লেন। গিলগামেশ পেৌীছলেন মাশু পাহাড়ের সান:দেশে । তার প্রবেশ- 
পথে পাহারা 'দচ্ছে একজন কাঁকড়াঁবছে-মান্ষ ও তার বোৌ। সে বলল, 
কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত এই পাহাড়ের ওপারে যেতে পারেনি, কারও সে 
সাহস হয়নি। কিব্তু 'গিলগামেশ যেহেতু তার যাত্রার উদ্দেশ্যের কথা খুলে 
বলেছে, তাই সে যেতে পারে । আম তোমাকে যেতে আদেশ 'দাচ্ছ। 

সূযে'র পথ বেয়ে এগয়ে চলল গিলগামেশ । অন্ধকারে বহ্ পথ আতক্রম 
করে শেষকালে সে পেশিছল সূর্যদেবতা শামাশ-এর কাছে। সূর্ধদেবতা 
বললেন, বৃথাই পরিক্রমা করছ গগলগামেশ, যে অমর জীবনের সম্ধান তুমি করছ 
তা কোথাও নেই । 

কিম্তু হতাশ হলেন না গিলগামেশ । তিনি এলেন সম.দ্রুতীরে, মৃত্যুর 
জলধারার কাছে। সেখানে রয়েছে আর একজন দ্বারপালঃ দেবী সদ:রি । 
এই মৃত্যুর্পণী জলধারা পেরোতে [তান নিষেধ করলেন, এই ভয়ানক সময 
কেউ পেরোতে পারে না। একমাত্র সূ্যদেবতা শামাশই পারেন। ফিরে যাও, 
জীবনকে উপভোগ কর। তুমি যে অমর জীবনের সম্ধান করছ, তা কোথাও 
নেই । এখানে সিদুর তাকে যে-কথা শোনালেন, তা রয়েছে ত্র লোক- 
পুরাণে । 

তবু গ্িলগামেশ এাঁগয়ে চললেন । এবার দেখা হল উর-শানাব-র সঙ্গে যে 
তার পুব্পুরুষ উউনাঁপিশটিম-এর নৌকো চালায় । উর্শানাবি-র সমস্ত 
উপদেশ মেনে চলে শেষকালে িলগামেশ দেখা পেলেন তার পূ্বপুর:ষের । 
বন্ধ প্রাপতামহ শোনালেন প্রলয়ের লোকপ[রাণ, তারপরে বললেন, কাঁকড়াঁবছে- 
মানুষ, শামাশ ও সিদুরি তোমাকে যা বলেছেন তাই সাঁত্য, দেরতারা শুধমান্ত 
তাদেরই জন্য অমরত্ সংরক্ষিত করে রেখেছেন, আর মান-ষের জন্য মৃত্যু । 

হতাশ হয়ে ফিরে চলেছেন অমৃতের সন্ধানী । তখন উট-নাঁপশ-এটম তাকে 
বললেন, সমদুদ্রের গভীর তলদেশে রয়েছে একটি অদ্ভূত গাছ, সেই গাছ বৃদ্ধকে 
যুবা করে তোলে । তোমাকে সন্ধান দিলাম, তোমার রাজ্যে নিয়ে যাও সেই 
গাছ । 

সমূদ্রের গভীর তলদেশে ডুব 1দলেন তাঁন। গাছ নিয়ে ফিরে চললেন । 

রাজ্যে ফিরে যাওয়ার পথে ক্লাম্ত বীর থামলেন, একটি জলধারায় তান স্নান 
করবেন, পোশাকও পালটাবেন। পাশে রেখে দিয়েছেন সেই গাছঃ এক 
সাপের নাকে পৌীছল তার গম্ধ। সে গাছাঁটকে '্নয়ে চলে গেল, তার দেহের 
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চামড়ায় ঘষে নিল। পারে উঠে গিলগামেশ পাগলের মতো খু'জতে লাগল 
সেই সম্পদকে, কোথাও পেল না। দঃখেশ্রান্তিতে ফিরে চলল সে। 
অমরত্বের সম্পদাট চিরকালের জন্য মানহষের হাতছাড়া হয়ে গেল। রাজ্যে 
[ফিরে এল 'গিলগামেশ ৷ 

এখানেই মহাকাব্যের শেষ । কিন্তু অধ্যাপক গ্যাড ও ক্ক্যামার আর একাঁট 

ফলক পেয়েছেন, দ্বাদশ ফলক । সুমেরীয় থেকে এই ফলকি সরাসাঁর অনূবাদ 
করা হয়েছে । িলগামেশের আর একটি 'ভন্ন কাঁহনী, একটি জাঁটল লোক- 
পুরাণ । গিলগ্রামেশ ও হুলগ্পু-গাছের কাহিনী । কিভাবে পাঁবন্র ঢাকের 
জম্ম হল তারই কাঁহনী । এই ঢাক আকাদীয় ধর্মীয় আচারে ব্যবহৃত হত। 

দেবী ইনাল্লা বা ইশটার ইউফ্োঁটিস নদীর তীর থেকে একটি হল-্প গাছ 
ধনয়ে এলেন। সেই গাছ লাগালেন তার বাগানে । এই গাছের কাঠ থেকে 
[তাঁন তোর করবেন তার শোয়ার খাট ও বসবার আসন । কিন্তু বিরুদ্ধ শান্ত 
তাকে এই কাজে প্রচণ্ড বাধা 'দল। 'গিলগামেশ এলেন দেবীকে সাহায্য 
করতে । কৃতজ্ঞতায় দেবী তাকে 'দলেন পক ও মিকু। এই পুক্কু যাদু 

ঢাক তোর হয়েছে গাছের অধোভাগ থেকে ও মিক্ যাদু কাঠিটি তোর হয়েছে 
গাছের কাণ্ড থেকে । আক্াদীয়দের কাছে বড় পবিভ্র বস্তু ৷ 

দ্বাদশ ফলকের মহাকাব্য শুরু হয়েছে এইভাবে, পক ও িকু হাঁরয়ে 
গিয়েছে, পাতালের অন্ধকারে হারিয়ে 'গ্য়েছে। শোকে আচ্ছন্ন গিলগামেশ, 
তান কাঁদছেন। বম্ধূ এনকিছু চললেন পাতালে, খুজে নিয়ে আসবেন দুটি 
হারানো মানিক, পিক ও মিক্কু। পাতালে যাওয়ার আগে 'গিলগামেশ বম্ধকে 

কয়েকাঁট আচার পালন করতে বলোছলেন। বন্ধ সে সব কছুই মানলেন না, 
পাতালে আটকা পড়লেন। গিলগামেশ সাহায্যের আবেদন জানালেন 
এনালল-এর কাছে, ফল হল না। তারপরে গিন-এর কাছে, ফল হল না। 
শেষকালে ইয়া-র কাছে; ফল হল । ইয়া নারগালকে মাটিতে একটা গর্ত করতে 

বললেন, সেই গর্ত দিয়ে বোরয়ে এল এনিসুর আত্মা। 'গিলগামেশ তার কাছে 
পাতাল ও পাতালবাসীদের কাঁহনী শুনতে চাইল । এনকিডু বললেন, বন্ধু, 
তুমি যে দেহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে, াকে সবসময় আ'লঙ্গন করতে, সেই 
এনকতুর দেহ পাতালের পোকামাকড় খেয়ে ফেলেছে । 'গিলগামেশ আছড়ে 
পড়লেন মাটিতে, ছোট ছেলের মতো কদদিতে লাগলেন । 

ফলকের শেষাংশ ভীষণভাবে ন্ট হয়ে 'গিয়েছে। অস্পম্টভাবে এটুকুই 
উদ্ধার করা গিয়েছে, মততযুর পরে যাদের অক্ত্যেষ্টক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন হয় 
ও যাদের হয়না, পাতালে তাদের ভাগ্য দুভাবে 'নিধাঁরিত হয় । 

এই মহাকাব্যের সেই অংশগুদল তুলে ধরোছি যেখানে লৌকিক উপাদান 
রয়েছে বেশিমান্রায় । এই ধরনের অসংখ্য টুকরো কাহিনী প্রাচীন ভারতীয়- 
গ্রীক-মিশরীয়-পাঁলনেশীয় লোকপুরাণ, আফ্রিকার জামীবয়ার লুবা, ভোলার 
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মোসাস, ঘানার ক্রাচি, কেনিয়ার ছাগা আ'দবাসী এবং ভারতীয় উপমহাদেশের 
অসংখ্য লোককথাম্ন ছাঁড়য়ে রয়েছে । মোটিফগুলির 'বশ্লেষণেও এর লৌকিক 
পারচয় পাওয়া যাবে,-মৃতের রাজ্যে সশরীরে প্রবেশ, মৃতের রাজ্যে প্রবেশের 
মুখে আধা-পশহ দৈত্যদের পাহারা, নানা বাধা আতক্রমঃ নারীর মোহন" রূপে 
ভুলে মাওয়া, সাগরতলে মৃতের দনয়া, স্বর্গের ষাঁড়, মত্যুপুরীর পথপ্রদর্শক 
মাঝি, সঞ্জীবনী গাছ, সাপ কেন খোলস ছাড়ে, মানূষ কেন মরণশণল, যাদ- ঢাক 
ও যাদু কাঠি, অশরীরী আত্মা প্রভৃতি। আর প্রলয়ের মোটিফটি তো আঁতি 
পরিচিত। এর মধ্যে একাঁদকে যেমন পুরোঁহতদের িছ উচ্চতর অন.শাসন 
রয়েছে, তেমান রয়েছে তৎকালীন মেসোপটেমিয়ার লৌকিক 'িদ্বাস, লোকায়ত 
আচার এবং লোকএাতহ্যের কাঁহনী। এস. এইচ. হুক বলেছেন, ণমথ ও 
ফোকলোরের' আশ্চর্য মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই মহাকাব্য । এই হিসেবে 
রামায়ণ-মহাভারতইলিয়াড-ওাঁডসির সঙ্গে 'িলগামেশের মৌীলক সাদৃশ্য 
রয়েছে । হুক মন্তব্য করেছেন, 70116 90010 110. 15 0195606 10] 13 
0০171199560 ০1 ৮811005 10701115 270. 10116-5101195 ৮/1710]। 112৬১ 0০017 

01০981) 09500)01 0170 21119110911 ০1000 1010 9, ৬/1)019 10000 1119 
06100181 16010 01 00110911091). 

এই সময়কালের একটি আযাসিরীয়-ব্যাবিলনীয় ফলকে একটি অসাধারণ 
পশুকথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । টানার কাহিনীর সঙ্গে এটি যত 
রয়েছে । একাঁট ঈগল ও সাপের পশহকথা । 

সেই আঁদ্দকালে ছিল এক ঈগল আর এক সাপ। তারা শপথ করল, 
তাদের বম্ধূত্ব কোনোদিন নম্ট হবে না। এক গাছের মগ্রডালে থাকত সেই 
পাখি, বাসায় তার অনেক ছানাপোনা। সাপ থাকত গাছের গোড়ায় এক 

কোটরেঃ তারও ছল অনেক ছানাপোনা । তারা দুজনে দুজনের ছেলে- 
মেয়েকে দেখাশোনা করত, খাবার এনে খাওয়াত। খুব মিল দুই বম্ধূতে। 
এমনি করে জ্ুখে-শাক্তিতে দিন কাটতে লাগল । 

কেটে গেল অনেক 'দিন। হঠাৎ ঈগলের মনে পাপ ঢুকল, তার মাথায় 
দুষ্টুবুদ্ধি খেলল। সে পুরনো শপথ ভুলে গেল। একদিন সাপ বোরয়েছে 
শিকারে, তখন তার কোটরে পাহারা দেবার কথা ঈগলের । কন্তু ঈগল 
লোভে পড়ে সাপের সব বাচ্চা খেয়ে ফেলল। সাপ ফিরে এসে দেখে, তার 
কোটর শূন্য, সেখানে তার কোনো বাচ্চা নেই । সাপ সব বুঝল । 

সাপ সূর্ধদেবতা শামাশ-এর কাছে প্রার্থনা জানাল, ঈগলের এই কাজের 
প্রাতশোধ চাই। দেবতার পরামর্শে সাপ একটা মরা গোরুর পেটের মধ্যে 
লুকয়ে রইল। ঈগল মরা গোরু দেখে উড়ে এসে তার ওপরে বসল। 
বসার সঙ্গে সঙ্গে সাপ ঈগলকে জাঁড়য়ে ধরল এমনভাবে যে তার ডানা গেল 

ভেঙে। তারপরে তাকে বন্দী করে একটা গর্তে রেখে দিল। ঈগল 
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কাঁদতে কাঁদতে সূর্যদেবতার করুণা চাইল । চাইলেই ি করুণা পাওয়া যায়? 
কোনো ফল হল না। 

এদিকে এটানার বৌয়ের ছেলে জন্মাবার সময় এমন অবস্থা হল, এই বাঁঝ 
বৌ মারা যায়। শামাশ-এর পরামর্শে এটানা ঈগলকে মুন্ত করে দিল, তার 
আঘাত ভালো করে দল, কেননা এই 'বশাল পাঁখ তাকে বয়ে নিয়ে স্বর্গে 
যাবে। স্বর্গে এটানা পাবে একটি সঞ্জীবনী গাছ যা বৌকে মৃত্যুর হাত থেকে 

বাঁচাবে । ঈগল মত্ত হয়ে কৃতজ্ঞতায় এটানাকে নিয়ে চলল স্বগ্গের পথে, 
স্বর্গরানী ইশটার-এর সংহাসনের গদকে । ওপরে, ওপরে, আরও ওপরে উঠছে 
ঈগল, তার ডানায় বসে রয়েছে এটানা। পাথবীকে মনে হচ্ছে এই এতটুকু, 
সম.দ্রকে মনে হচ্ছে যেন ছোট্ট একটা ঝুঁড়। কিন্তু ইশটার-এর 'সিংহাসনের 
কাছাকাছি পেশছবার আগেই ঈগল ক্লাম্ততে ভেঙে পড়ল, পাক খেয়ে নিচের 
দিকে নামতে লাগল । পড়ে গেল নিচের প্াঁথবীতে । 

পৃরোঁহতদের হাতে পড়ে এই পশুকথায় কিছু পৌরাণিক দেবদেবীর 
নাম ঢুকে গিয়েছে । শেষাঁদকে এটানাকে এনে কাঁহনীরও র.পাম্তর ঘটানো 

হয়েছে। কিন্তু কাঁহনীর প্রথমাংশে একটি নিটোল পশুকথা রয়েছে। 
ইউরোপ ও এাঁশয়ায়ঃ গবশেষ করে ভারতে এই ধরনের পশুকথার 'বাভন্ন 
রূপ পাওয়া গিয়েছে । ূ 

এই সময়ের কিছ পরব্তাঁকালের একটি ব্যাবিলনীয় লোককথা পাওয়া 
গয়েছে, স্বর্গরানী ইশটার-এর সমদুদ্রুতলে আভযান। এই কাঁহনগর অনুরূপ 
অনেক লোককথা হাঙ্গোর, ইউগোশ্লাভয়া, পোর্তৃগাল ও স্পেনে পাওয়া 
গিয়েছে । রানী চলেছেন সম্রতলে মৃতের রাজ্যে । দূরে জলের স্তরে 
স্তরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরী । রানী যেই আসেন একজনের সামনে, প্রহর তার 

কাছে একাটি পোশাক চায়। রানী পোশাক খুলে তাকে দেন, নইলে 

যে প্রবেশের আঁধকার পাবেন না! পোশাক 'দচ্ছেন রানী, আরও নচে 

চলেছেন 'তান। শেষকালে রানী যখন একেবারে নিচে মতের রাজ্যে 
পেৌশছলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাবরণ। 'ফিরবার সময় রান আবার 
এক এক করে তার সব পোশাক ফিরে ফেলেন। ভারত-আঁফ্রকার 'কিছু 

রপকথায় 'নাঁষদ্ধ এলাকায় যাওয়ার সময় প্রহরীর কাছে দেহের গয়না 
খুলে দেবার কথা রয়েছে। 
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তবু পৃথিধী বড সুন্দর, মানুষের পৃথিবী 

আাসিরয়ার একটি লোককথা সারা পূথবীর লোককথা সংগ্রহের ইতিহাসে 
এক উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম । ৩০০০ বছর আগে লোককথ।ট ফলকে উৎকীণ“ 

করা হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার সীমান্ত পৌরয়েও এই লোককথার িছ- 
বিচ্ছিল্নি অংশ পাওয়া গিয়েছে মিশরের আমার-না প্রত্রশালায়। এই 
লোককথার ব্যাবিলনীয় রূপটি যে ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে তা আঁবষ্কৃত 

হয়েছে মিশরে । মিশরীয় পুরোহতরা এই ফলক থেকেই কিউীনফম" 'লাপ 
[শিক্ষা করত। সমস্ত পৃথিবীর লোককথা-লোকপরাণে দেখতে পাই, মানুষ 
অমরত্বের সম্ধানে চলেছে । আর এই লোককথার নায়ক অনমরত্বকে প্রত্যাখ্যান 
করে 'ফিরে এসেছে মর্তে । জীবনের প্রাত এমন প্রগাঢ় ভালোবাসা ও আকর্ষণ 

যে কি করে সেই প্রাচীনকালের মানুষের মৌঁখক এঁতহ্যে রুপ পেল তা 
আজও এক বিস্ময়। পৃথিবীর জীবনে অনেক কম্ট, তব সে স্বর্গের অমৃত 

চায় না। কেননা, পাঁথবী জুদ্দর | দেবরাজের 1ভক্ষা 'ফারিয়ে দেবার মতো 
বাঁলষ্ঠ মানাঁসকতা যে জনগোচ্ঠী প্রকাশ করতে পারেন, তাদের জীবনবোধ 
কত গভীর ছিল তা সহজেই অনুভব করা যায় । 

লোককথার নায়কের নাম আদাপা, যার হবু নাম আদম । তাই মেসো- 

পটেমীয় সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আদাপার এই লোকপুরাণট প্রথম 
মানৃষের কাহনী। লোকপ:ঃরাণ থেকে জানা যায়, মানব আদাপা জ্ঞানের 
দেবতা ইয়া-র সম্ভান। তান 'ছিলেন ব্যাবিলনের সবচেয়ে পুরনো শহর 
এরিডু-র পুরোগহত-সম্রাট। ইয়া আদাপাকে মানুষের আদর্শ রুপে সৃষ্টি 
করেন। দেবতার সন্তান হলেও ইয়া তাকে জ্ঞানী করে তোলেন কিন্তু অমর 
জীবন দান করেন 'নি। সাধারণত দেখা যায়ঃ দেবতারা কোনো মানূষকে 
কখনও অমরত্ব দান করেন না, কিন্তু এই গজ্গে আদাপাকে তারা অমরত্বের বর 
দতে চেয়েছিলেন। সব দিক থেকেই “আদাপা ও দাঁখনা বাতাস+ একটি 
আশ্চর্য লোককথা । 

একযে ছিল কিশোর। নাম তার আদাপা। একদিন ভোরবেলায় সে 
ধগয়েছে মাছ ধরতে । কি শান্ত সম্র! আজ অনেক মাছ ধরা যাবে। 

শোর আদাপা খুব খাঁশ। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ঝড়ের বেগে দখিনা 
বাতাস বয়ে গেল। নৌকোর পাল হেলে পড়ল জলে, নৌকো কাত্ হয়ে উলটে 
গেল। আদাপা 'ছিটকে পড়ল জলে। সাঁতার কেটে তারে এল । বাঁলর 
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ওপরে বসে হাঁপাতে লাগল । আর দঁখনা বাতাস তার কানের চারপাশ দিয়ে 
ঘুরে ঘুরে বইছে আর হাহা করে হাসছে। হঠাৎ লাঁফয়ে আদাপা অর্ধেক 
নারী অর্ধেক পাঁখ 'বিরাট দানবী দাঁখনা বাতাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 
জাঁড়য়ে ধরল তাকে, কিছ বুঝবার আগেই তার ডানাদুটো দুমড়ে ভেঙে দিল । 
হাওয়ায় দাঁখনা বাতাসের আর্তনাদ ভেসে আসছে । আদাপা দাঁড়য়ে রয়েছে 
বীরের মতো । 

দিন যায়, রাত বয়ে যায়। দাঁখনা বাতাস ফিরছে না। দেবতাদের রাজা 
আন: বসে আছেন ম্বর্ণ-সংহাসনে । সব দরজা জানালা খোলা, তব কেন 
দাখনা বাতাস ফরছে না! অনেক সময় বয়ে গেল। দেবরাজ আঁস্থর হয়ে 
উঠলেন। শেষকালে আন একজন দেবদূতকে পথিবীতে পাঠালেন। দূত 
দেখল, দাঁখনা বাতাস বালুতীরে যন্্রণায় গড়াগাঁড় যাচ্ছে। দূত তাকে তুলে 
গনয়ে দেবরাজের কাছে উড়ে গেল। 

দেবরাজ তার ভূত্যের এই দশা দেখে রাগে জবলে উঠলেন। দেহ কাঁপছে, 
চোখ জহলছে। আদেশ দিলেন, যে মানুষ আমার ভত্যের এই দশা করেছে, 
তাকে নিয়ে এসো, এখুনি । 

রাতের আঁধার। ঘুমিয়ে রয়েছে আদাপা। চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল 
আলোয় তার ঘম গেল ভেঙে । সামনে দাঁড়য়ে রয়েছে এক আলোকিত দেহ, 
তার ডানাদংটো অন্প অপ কাঁপছে। 

আলোকিত দূত বলল, দেবরাজ আন তোমায় ডেকেছেন । তোমায় যেতে হবে 
স্বর্গের বিচারসভায় । 

আলোকিত দূত অদ্য হল। বাবাকে জাগিয়ে তুলে আদাপা বলল, 
দেবরাজ আনু ভীষণ রেগে 'গিয়েছেন। আমি নাকি মস্ত অপরাধ করেছি। 

গতাঁন আমায় 'বিচারসভায় ডেকেছেন, আমার বিচার হবে । 
বাবার বুক কেপে উঠল । তার যে আর কেউ নেই ! চোখের কোল ভিজে 

উঠল । ছেলেকে জাঁড়য়ে ধরে বলল, বাছা, দেবরাজ যখন ডেকেছেন তখন 
যেতেই হবে । শোকের পোশাক পরে তুমি যাবে। বিনয়ী হয়ে কথা কইবে। 
উদ্ধত হবে না। আবার অকারণে মাথাও নত করবে না। মধুর কথায় তার 

কাছে ক্ষমা চাইবে । কেন তুমি ডানা ভেঙেছ তা-ও বলবে । দেবরাজ যাঁদ 
ক্ষমা করেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে আমাদের এই পৃথিবীতে । হ্যাঁ, আর 
একটা কথা । স্বর্গের কোনো খাবার খাবে না, কোনো পান+য় স্পর্শ করবে 
না। পাঁথবীকে যাঁদ ভুলতে না চাও তবে এই নিষেধের কথা মনে রেখো । 
পাাথবী বড় জম্দর | 

অশ্পক্ষণ তাঁকয়ে রইল বাবার 'দিকে, তারপরে রওনা দিল আদাপা। এক 
আশ্চর্য উপায়ে আদাপা স্বর্গের পথ পেয়ে গেল। পেশছে গেল মেথের রাজ্যে । 
'মেঘরাজ্যে দেবরাজের 'বচারসভা । বিচার সভার ছ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে দজন 
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দৈত্য । তাদের দুপাশে বিশাল ডানা । মাথা নামিয়ে আদাপা তাদের 
আঁভবাদন জানাল । বা বড় বিনয়ী মানুষ তো ! তারা পথ ছেড়ে দিল। 

[িচারসভার এশ্র্য দেখে আদাপার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দেবতারা বসে 
রয়েছেন, তাদের পোশাক আকাশের তারায় খচিত । অপরূপ স্ুম্দর দেবতারা ৷ 

মাঝখানে রয়েছেন দেবরাজ । সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল 'তিনিঃ চারিদিকে আভা । 
আদাপা হাঁটু ভেঙে বসে দেবরাজ ও দেবতাদের প্রণাম জানাল । আলোর 
ছটায় চোখ খুলে রাখা যায় না। 

বাজ পড়ার শব্দ হল। দেবরাজ বললেন, মান:ষ হয়ে এত সাহস কোথায় 
পেলে ? আমার ভৃত্যের ডানা ভেঙেছ ? কোথায় পেলে এমন সাহস ? 

আদাপা ভয় পেল না। কথা জাঁড়য়ে গেল না। বিনরণ হয়ে মিষ্টি সরে 
বলল, হে দেবরাজ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি । দাঁখনা 
বাতাস আমার নৌকো উলটে দিয়েছিল । আম মাছ ধরছিলাম । মাছ ধরতে 
না পারলে আমরা যে অনাহারে থাকব । হঠাৎ রেগে গেলাম, তার ডানাদুটো 
ভেঙে দিলাম । হণ্যাঃ আমিই ভেঙেছি । কিন্তু সত্যি বলাছ, দাখনা বাতাস 
যে আপনার ভৃত্য রাগের মাথায় আমি সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম । রাগ 
মানুষকে সব ভূঁলিয়ে দেয় । সেই ভুলে আমি স্বর্গরাজ্যের বাঁসন্দার গায়ে হাত 
তুলেছিলাম। আমি অনুতপ্ত, আমায় ক্ষমা করুন । 

তাঁকয়ে রয়েছে আদাপা। চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবার সেই সুম্দর 

মখখানি। না, সে ভয় পায়ান। না, সে উদ্ধত হয়নি । নাঃ সে মাথা নত 
করোন । 

দেবতারা বলে উঠলেন, ছোট্ট মানুষটি সাঁত্ই অনতপ্ত। সে অপরাধ 
করেছে, অপরাধ বুঝে সে স্বীকারও করেছে । সে অনুতপ্ত । 

দেবরাজ কথা বললেন। বাজ পড়ার শব্দ হল না। মধুর সংগীত ভেসে 

এল, ছোট্ট মানুষ তোমায় ভালো লেগেছে, কেননা তুমি অনূতপ্ত, তুমি ক্ষমা 
চৈয়েছ। তোমায় ক্ষমা করলাম । কিন্তু তুমি আর পাথবাীতে ফিরে যেতে 
পারবে না। স্বর্গরাজ্যে যা দেখে গেলে, পাথবীর মানূষকে তা জানাতে 
পারবে না, জানাতে দেব না। এটাই নিয়ম । আজ থেকে তুমি দ্বর্গরাজ্যের 

বাসিন্দা হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে। চিরকালের জন্য । অমর হয়ে 

রইবে তুমি । পাঁথবীর মানুষের মতো মত্ত্যু তোমায় স্পর্শ করতে পারবে 
না। স্বর্গীয় সুরা পান করে অমরত্ব লাভ কর । দূত, ওকে সুরার পান্র এগিয়ে 
দাও । 
মেঘের আড়াল থেকে দৃত এাঁগয়ে আসছে । আলোকিত দুতের হাতে 

স্বরার পান্ন। স্বগ্গায় সুরা । বাবার মুখ ভেসে উঠল। দূত আরও এগিয়ে 
আসছে । আরও কাছে। সুরার পান্নে বাবার মুখ ভেসে উঠছে। আদাপা 
দেবরাজের পায়ের নচে ঝাঁপয়ে পড়ল। কাতরভাবে বলে উঠল, ওগো 
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দেবরাজ, তুমি রুষ্ট হয়ো না, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার তুচ্ছ সষ্টিকে 
ক্ষমা কর। আম তোমার স্বগাঁয় সুরা পান করতে পারব না। িছদতেই 
পারব না। 

বাজ পড়ার শব্দ হল । প্রাতধ্বান তুলে সে শব্দ শতগুণ হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ল । 
আগুনের মতো রাঙা হয়ে দেবরাজ বললেনঃআমার দেওয়া প্রসাদ তুম ফিরিয়ে 
দিলে ? জ্বগপয় জরা পান করতে অস্বীকার করলে ? বুঝোঁছ, তুমি ভেবেছ 
আমি তোমায় বিষ পান করতে 'দিয়োছ ? এ সুরা পান করলে তুমি বুঝি 
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে? হতচ্ছাড়া খুদে মানুষ কোথাকার ! মনে 
শুধুই বদ বুদ্ধি। আমি তোমায় দেবতার আসনে বসাতে চেয়েছিলাম, 
অমরত্ের স্বাদ পেতে আহ্বান জানিয়েছিলাম । সহ্য হল না। 

বাজের শব্দ থেমে গেল। মাথা নত করে আদাপা বলে চলল, ওগো 
দেবরাজ, তা নয়। আম ভুল ব্াাবান। তুমি সত্যের 'পিতা,. তুমি সত্যকে 
জানো । আমি তা ভাঁবান। আম করঃণার দানকে বুঝতে পেরেছি। 
কিন্ত: দেবরাজ, আম যে তার উপয্ত্ত নই । আম সামান্য মানুষ । তোমার" 

ধিচারসভায় আসবার আগে আমি আমার বাবার কাছে প্রাতজ্ঞা করেছিলাম, 
যদ তুমি আমায় ক্ষমা কর, তবে আমি তাড়াতাঁড় বাবার কাছে "ফরে যাব। 
তুমি ক্ষমা করেছ, তাই আমি ফিরে যেতে যাই। বাবা বলেছে' পৃথিবী বড় 
ন্রম্দর | তুমি আমায় ফিরে যেতে আদেশ দাও দেবরাজ । 

আদাপা করুণ চোথে চেয়ে রইল দেবরাজের মুখের দিকে ৷ দেবরাজের 
রাগ 'মিলয়ে গেল? অদ্ভূত হাঁসি ফুটল মুখে । তার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাঁস, 
তিনি বললেন, পাঁথবাঁ বড় সুন্দর! ফিরে যেতে চাও সেখানে 2 বাবার 
কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ? অমরত্ব চাও নাঃ বেশ তাই হবে। ফিরে যাও 
পৃথিবীতে । সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে হাড়াঙা পাঁরশ্রম, দ:ঃখ- 
কষ্ট, রোগজবালা, বার্ধক্যে ন.য়ে পড়া, কান্না আর ভয়াবহ মৃত্যু । এই তো 
মানুষের ভাগ্য ! এ ঘাঁদ তোমার ভালো লাগে, ফিরে যাও তোমার সুন্দর 
পৃথিবীতে । 

আদাপার মুখে হাসি । সবাইকে প্রণাম জানয়ে আদাপা পাঁথবীর পথে 
রওনা দিল । | 

হা, আদাপা পৃথিকীতে ফিরে এল । সে অমরত্ব চায়নি । সে দেবরাজের 
ভিক্ষা মাথা পেতে নেয়নি । তার প্রসাদ 'ফিরিয়ে 'দিয়ে বাবার আদেশ মাথা 
পেতে নিয়েছে । দেবরাজের চেয়েও আদাপার কাছে তার বাবা অনেক বড়। 
অমর হয়ে মেঘরাজ্যে দেবলোকে সে শাঁজ্ততে থাকতে চায়ান। সে মেনে 
নিয়েছে মানুষের সহজ আনম্দকে, মানুষের দুঃখ-কষ্টকে,--সব মান:ষ যেভাবে 
বাঁচবে মরবে, সে-ও হবে তার 'অংশশদার। অনেক কষ্ট জীবনে, তবু পাঁথবণ 
বড় সম্দর । আদাপার পাঁথবী, মানৃষের পৃথিবী । 
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অপরাজেয় মানুষের, অপরূপ পৃথিবীর অনন্য এক সজীব চিন্লশালা হল 

ইাট-বাটের মানবের এইসব লোককথা । কিংবদীস্তিরর কঙ্পনায় আদাপা যাঁদ 
আদি মানব হন, তাহলে আদাপার পার্থব ভালোবাসার কাহিনরণাট বোধহয় 

যুক্তিবাদ মানৃষের সবচেয়ে পুরনো উজ্জবল সম্পদ । 

লোককথার সংগ্রহ-ভাগ্ডার 

ইউরোপীয় সমব্রুঅভিযান্রীদল ষোড়শ শতাদ্দীর গোড়া থেকেই পাঁথবীর 
নানা প্রান্তে নতুন নতুন দেশ “আবিষ্কার” করতে লাগলেন । ১৫২১ খটীস্টান্দে 
ম্যাজেলান এলেন মাইক্রোনোশিয়ার মাঁরয়ানা দ্বীপপহঞ্জের গুয়াম দ্বাপে। 
এর পরবতর্দ আরও তিনশ” বছর চলল ল:ণ্ঠন-হত্যা-সম্পদ আহরণের কুীসত 
বীভৎস আভযান । অঙ্টাদশ শতকের '্বিতীয়ার্ধ থেকেই উপনিবেশবাদীরা সায়” 
উপাঁনবেশ গড়ে তুলল । এদের পথ বেয়ে কিছ মহৎ নৃবিজ্ঞানী-ধর্মযাজক- 

প্রশাসক এলেন উপাঁনবেশে । তাদের মানাঁবক অক্লান্ত পরিশ্রমে পাঁথবার 
লোককথা সংগ্রহের ভাপ্ডার স্ফীত হতে লাগল । 

অন্যদিকে ইউরোপের উত্তরে ছোট্ট একটি দেশ ফিনল্যাণ্ড 'নিজের দেশের 
লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ করতে শুরু করলেন অল্টাদশ শতাম্দীর শেষাংশে এবং 
সেইসব সংগ্রহ প্রকাশিত হতে লাগল ১৮০২ খস্টা্দ থেকে । ১৬৩১ খনস্টাম্দের 

মধ্যে যে বিগূল লোকসংস্কৃতি-সংগ্রহ ফিনল্যাণ্ডে প্রকাশিত হল তা অন্যান্য 
দেশকে এ বিষয়ে উদ্দশীপত করল। ১৮৩১ সালেই প্রাতাষ্ঠত হল “ফাঁনস 

গলটায়ার সোসাইটি ।' উপাঁনবেশবাদী স্পেন ডেনমা হল্যাপ্ড নরওয়ে ফরাসণ 

দেশসমহ নিজেদের দেশ ও নিজেদের উপ্পানবেশের লোকসংস্কৃতি প্রকাশ করতে 
শুর করলেন। বিংশ শতাদ্দীর প্রথমার্ধেই সারা বিশ্বের এক |বিপুল 
লোককথা-সংগ্রহ আমাদের হাতে এল । তারপরে "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী 
কালে জাতীয় মণীন্ত আন্দোলনের ফলে একের পর এক উপানবেশ স্বাধীন হতে 
শুরু করল। নতুন জাতীয় সরকার ও নবজাগ্রত দেশপ্রেমিক মানুষ আরও 

ব্যাপকভাবে লৌকিক সংস্কৃতির অনন্য সম্পদকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে 
চললেন। আধুনিক পঁথবীর এই লোককথা সংগ্রহের হীতহাস আমাদের 
গানা। 

ধিস্তু লোককথা সংগ্রহের মানাঁসকতা ঘখন অবহেলিত ছিল কিংবা 
মনদ্রণযম্বের সহায়তা-লাভ বখন সম্ভব ছিল না তখনও লোকসমাজের এই 
মহান এ্রীতহ্র অসংখ্য নমূনা 'লাপবদ্ধ রয়েছে মানুষের পন্ট সাহত্য- 
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শিজ্প-নীতশাম্-ধর্মশাস্ত্ ও অনুশাসনে। মধ্যযুগের আগে পর্যস্ত উচ্চতর 
সাছিত্যের শ্রষ্টাদের সঙ্গে গ্রামীণ লোকসমাজের সাংস্কীতিক বষ্ধন অত্যন্ত 
ঘানষ্ঠ ছিল। সচেতনভাবে যদি নাও হয়, তবু এই গ্রামীণ এঁতহোর 
কথা তাদের সাঁষ্টর মধ্যে অবশ্যই অনপ্রাবষ্ট হয়োছল। সেই এীতহ্যাকে 
আ'বিছ্কার করার মাধ্যমেই আমরা লোকএীতিহ্যের ধারাবাহক স্মন্রাটি অন.ধাবন 
করতে পারব। লৌকিক উপাদান তো অসংখ্য রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে 
লোককথার পণ“ আংশিক 'কিংবা সম্পাদিত ও বিকৃত রূপ । 

রামায়ণ-মহাভারত-ইীলয়াড-ওডিসি-গিলগামেশ প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের 
উৎস লোকসমাজের মৌখক এীতহ্যবাহিতি লোককথা,_-এ বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই। অন্যান্য যেসব গল্পকাহনীর গ্রন্থ রয়েছে সেখানেও পাওয়া 
যাচ্ছে লোকসমাজের লোককথা । লোককথার প্রাণের স্বরূপাঁটি জেনে, তার 

টাইপ ও মোঁটফ 'িশ্লেষণ করে এবং বিশ্বের লোককথা ভাণ্ডারের সঙ্গে 
তুলনামূলক আলোচনা করে আমরা উপলাষ্ধ করতে পারব,--লাঁখিত সম্পাদত 
সংকাঁলত গ্রন্থ কংবা মহাকাব্যে কোন কোন: লোককথা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, 
কোন কোন: লোককথা লোকজীবন থেকে সংগ্রহ করা, আর তুলনামূলক 
[শ্নেষণ পদ্ধাততে ধরা পড়বে 'লাখত রূপ দেবার সময় তাতে 1ক কি 

পাঁরবর্তন সাধন করা হয়েছে । কাজাঁট সহজ না হলেও অসম্ভব নয়। বিশেষ 
করে, লোককথা বিশ্লেষণের যখন নানা 'বিজ্ঞানভীত্তক পদ্ধৃত আজ আবিষ্কৃত 
হয়েছে । এগুলি যদি লোকগ্রীতহোর সম্পদ না হত তবে প্রাচীন সভ্যতার 

ধলাখত পুঁথতে একই ধরনের লোক্কথার এই ব*বব্যাপী অন:প্রবেশ ঘটত 

না। লোককথার সম্পদ মান.ষের বিশ্বজনীন শীমানাহীন মানাঁবক 

উত্তরাধিকারকেই প্রাতিষ্ঠিত করে। বিশ্বের প্রাতাট জনগোম্ঠীর সঙ্গে মানাবক- 

মানীনক সেতুবন্ধন ঘাঁটয়েছে লোককথা । 
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পরিশিঃ 

মোটিফ-ইনডেক 

গলোককথার এীঁতহ্য' গ্রন্থে তত্বগত বন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য লোককথার 
অনেক উদাহরণ 'লাপবদ্ধ করতে হয়েছে । কখনও সম্পূর্ণ লোককথাঁটি 
উদ্ধৃত করেছি, আবার কখনও প্রার্সাঙ্গকভাবে লোককথার অংশবিশেষ উদ্ধৃত 
করতে হয়েছে । এইসব লোককথার মোঁটিফ-ইনডেক্স বণনিকমে দেওয়া হল। 
লোককথার যে ভাবটি সকলকে 'বাস্মত করে তা হুল এর আঁভপ্রায়ের 

1বা*বজনীনতা । মানবসমাজের সামাজিক-অর্থনৌতিক অসম বিকাশ ঘটেছে 
নিঃসন্দেহে, কিম্ত্ বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের লোককথা বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যাবে, তাদের মধ্যে মানাসক আঁভপ্রায়ের এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। 

সংস্কৃতি ভাষা আচার-আচরণ পরব লোকাঝ*বাস এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান 
নানা ধরনের হলেও জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনায় একই ধরনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা 
আনাগোনা করেছে । তাই এক গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য গোম্ঠীর সংস্কাতির 
যে 'বিরোধ-বিভেদগলি নজরে পড়ে, মনে হয় সেসব অতি তুচ্ছ,--তাদের আসল 
পাঁরচয় মানসিক সেতুবন্ধনে । আর এই বম্ধনের অনন্য পরিচয় রয়েছে লোককথা- 
পলির মধ্যে । লোকসমাজের মন ভৌগোলিক সীমারেখা, কৃীন্রম রাজনোতিক 
মানাঁচন্রের বিভাজন কিছ:ই মেনে নেন নাঃ অনেক সময় এসবের কোনোখবরই তারা 
রাখেন না । মানুষ একই বিবর্তনের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন । কোনো 
আরোপিত সীমানা তাদের ঝ্বজনীন মনকে রুদ্ধ করতে পারে না। তাদের 
মনষ্যত্থের পূর্ণ পরিচয় গড়ে উঠেছে মানাঁসক ও মানাঁবক সেতুব্ধনের মাধ্যমে ॥ 

এই বিস্ময়কর ব*বজনীন মানাঁপকতা ধরা পড়েছে মো?টফ-ইনডেকের মাধ্যমে । 
আণ্ীলক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই অনেক লোককথায় রয়েছে, 'কিন্ত; 
আণ্চীলিকতার সেই খোলস ছাঁড়য়ে ফেললে আমরা দেখতে পাব এক সর্বজনীন 
আভগ্রায়। লোককথা একই সময়ে আগ্চাীলক ও 1ববজনীন । এই মোঁটফ- 
ইনডেক্সের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা উপলম্ধি করতে পার মানবসমাজের 
অন্তার্নীহত আভন্নতা । লোককথা বিশ্লেষণের অনেক রকম পদ্ধাত রয়েছে, 
কিন্তু মোঁটিফ-ইনডেক পদ্ধাতাঁটই সবচেয়ে 'িজ্ঞাননিভ'র ও মানাবক । কেননা 
এই একটি মান্র পদ্ধাতর মাধ্যমেই লোকসমাজের মনের গভীরে ঢপোছনো 
যায় এবং লোকএীতিহ্যের মানাঁসক আভিপ্রায়ের সম্ধান মেলে । 
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একটি লোককথাকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে একটি মূল বা একাধিক। 
কাহনী-অংশ পাওয়া যায়, এই. মূল কাহিনী-অংশই হল মোটিফ । খণ্ড খণ্ড 
কাঁহনী-অংশই সমগ্র লোককথাকে একাঁট অথণ্ড সত্রে গড়ে তোলে । আবার 
প্রতোকটি কাহিনী-অংশেও একটি ত্বাধীন বৈশিষ্ট্য থাকে। লোককথার 
ি্বজনীনতা এর মাধ্যমে সুষ্পন্টভাবে অনুভব করা যাবে। 

আমার মনে হয়েছে, লোককথা ও লোকসমাজের মন ও মননের মূল 
[বিষয়কে অনুধাবন করবার সবচেয়ে মানাঁবক পদ্ধাঁত হল মোঁটিফ-ইনডেকস । 

স্টিথ টমসনের “মোঁটিফ-ইনডেক্স অব ফোক লিটারেচার ৬ খণ্ড, বুমিংটন, 
১৯৫৫--৫৮% গ্রপ্হ থেকে মোটিফ-ইনডেক্সগুলি নেওয়া হয়েছে । 
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টাইপ-ইনভডেক্স 

স্টিথ টমসন লোককথার মোঁটিফ-ইনডেক্স পদ্ধাত আঁবদ্কার করার আগে 
আর একটি পদ্ধাত প্রচালত হয়োছল। একেই আখ্যা দেওয়া হয়োছিল টাইপ- 
ইনডেক্স নামে | ১৮৭৮ খণীস্টাব্দে বিচিত্র লোকসংস্কীতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের 
জন্য প্রাতষ্ঠিত হল পফনিস ফোকলোর সোসাইটি । এই সংস্হার প্রাণপ:রাষ 
কার্লে ক্লোন লোককথার শ্রেণীবিভাগ করবার প্রয়োজন অনৃভব করলেন। 

দায়িত্ব 'দলেন আযান্টি আরনে-র ওপরে । আরনে কার্লে ক্রোনের নেতৃত্বে 
এবং হেললসাঙ্কর অসকার হ্যাকম্যান, কোপেনহেগেনের আআকসেল ওলরিক, 
বার্সনের জোহাঁনস বোলে ও লুশ্ড-এর সস. ডাবালউ. ফন সাইডোর 
সহায়তায় 'ফনিস ফোকলোর সোসাইটির 'বিপৃল সংগ্রহকে শ্রেণীবন্যাস 
করলেন এবং এই পদ্ধাতর নাম দিলেন টাইপ-ইনডেক্স । আ্যাণ্টি আরনে 
দীর্ঘাদনের সাধনায় লোককথার টাইপ-ইনডেক্স তোর করলেন। তান 'পিদ্ধান্তে 
এলেন, “এভাঁর 'সংগল টেল অর: স্টোর হ্যাজ পারাটকুলার প্লটস আ্যাণ্ড 
ইটস ইউনিফায়েড কমপোঁজিশান। স্টিথ টমসন কার্লে ক্লোন ও আ্যান্টি 
আরনের “রীতহাঁসক ও ভোগোঁলিক" প্রাক্রয়ায় এই গবেষণাকে অবলম্বন 
করে তাতে আরও নতুন নতুন আঁবক্কৃত লোককথার "বষয়াটি অন্তুভূ্ত করে 
সমগ্র বিশ্বে প্রচালত লোককথাকে পৃথক পৃথক সংখ্যা দয়ে টাইপ-ইনডেক 
পদ্ধাতকে আরও সম্প্রসারিত করলেন। সমগ্র লোককথা সংগ্রহকে 'তাঁন 

মোট ২৪৯৯ি ভাগে ভাগ করেছেন । 
টাইপ-ইনডেক্স পদ্ধাত আঁবচ্কৃত হওয়ার পরে লোককথা বিশ্লেষণের 

আরও নানারকম অগ্রসর পদ্ধাত আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম ও 
পুরনো পদ্ধাতির মাধ্যমে একটি বিষয় বৈজ্ঞানকভাবে জানা যায় যা 

মোটিফ-ইনডেক্স ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। একটি নির্দিষ্ট 

টাইপ বেছে নিয়ে আমরা জানতে পারব বিশ্বের আর কোথায় কোথায় 
এই লোককথাট প্রচাঁলত রয়েছে, এর সম্ভাব্য উৎসস্হান 'কংবা উৎসস্হানগুল 

আবিচ্কার করা সম্ভব, লোকহথা'টি কিভাবে পাঁরবার্তত হয়েছে কিংবা কোন্ 
কোন্ বাড়তি অংশ য্ত্ত হয়েছে তাও বের করা সম্ভব। এই কারণেই আজও 
টাইপ-ইনডেক্স পদ্ধাতটি বিশ্বের সর্ব লোককথা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়ে 
আসছে, অবশ্য পাশাপাশি মোঁটিফ-ইনডেকস এর পাঁরপঃরক হিসেবে থাকতেই 
হবে। 

“লোককথার এ্রীতহ্য গ্রন্থে যেসব লোককথা রয়েছে তাদের টাইপ দেওয়া 

হল। টাইপের সংখ্যার ক্রম অনুসারে সাজানো হল। আ্যান্ট আরনে- 
স্টিথ টমসনের “লোককথার টাইপ-ইনডেক্স'কে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমে 
মূল ভাগগএীল ও পরে আলাদা টাইপ দেওয়া হল। 
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